De VSOP is het samenwerkingsverband van ruim 70 patiëntenorganisaties voor mensen met zeldzame
en genetische aandoeningen. Voor deze ruim één miljoen Nederlanders zet de VSOP zich vanuit het
patiëntenperspectief in op de volgende terreinen: belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding,
awareness in samenleving en zorg, zwangerschap en erfelijkheid, tijdige en juiste diagnostiek, kwaliteit
en organisatie van zorg, onderzoek en therapie-ontwikkeling, medicijnbeleid.
www.vsop.nl

Ons team van 22 medewerkers zoekt een nieuwe collega (m/v) die zich betrokken, professioneel en
enthousiast inzet voor volwassenen en kinderen met zeldzame en genetische aandoeningen.

Beleidsmedewerker (arts-auteur)
Het is voor artsen in de eerstelijnszorg ondoenlijk om voldoende parate kennis te hebben over de ruim 7.000
zeldzame aandoeningen om een patiënt met desbetreffende zeldzame aandoening adequaat te kunnen
behandelen en begeleiden. De VSOP ontwikkelt daarom behandelinformatie voor eerstelijnszorgverleners,
huisartsen en AVG-artsen in het bijzonder.
De functie: U ontwikkelt behandelinformatie voor AVG-artsen en/of huisartsen over een aantal
zeldzame syndromen. Daarnaast schrijft u informatie over deze syndromen voor ouders en begeleiders.
Doel van de informatie is de doelgroepen praktische handvatten te bieden bij hun rol in de zorg.
U werkt daarbij samen met de Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
(NVAVG), het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), de betrokken patiëntenorganisaties en hun medisch
adviseurs. Klik hier voor meer informatie.
Uw profiel: U heeft ervaring als AVG of huisarts of u bent tenminste geregistreerd als basisarts.
U heeft aantoonbare interesse in de zorg voor mensen met syndromen en zeldzame aandoeningen. Ervaring
in het samenwerken met patiëntenorganisaties is een pré. U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, alsmede ervaring in schrijven van webteksten, zijn vereisten.
Uw sollicitatie: Voor deze functie geldt een aanstelling zo spoedig mogelijk voor 24-28 uur per week,
vooralsnog voor de duur van 9-12 maanden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
mw. S. van Breukelen, Teammanager Zorg, 035–60 40 40 43. Heeft u belangstelling en voldoet u aan het
beschreven profiel? Stuur dan uw motivatie met CV, voor 28 februari a.s. naar mw. T. van Veldhuizen,
coördinator P&O, via t.v.veldhuizen@vsop.nl.
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