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DOSEERADVISEUR 

16 – 32 uur* 

Ben jij een gediplomeerd doseeradviseur? En wil je graag aan de slag bij een innovatieve zorgverlener waar 

klantgerichtheid en efficiency bovenaan staan? Bij ons op kantoor, of vanuit huis? Mooi. Lees dan even verder. 

Omschrijving 

 

Als doseeradviseur maak je onderdeel uit van het medisch team, en voorzie je onze trombosecliënten van een 

doseeradvies. Je begeleidt cliënten waar nodig, natuurlijk hoort daar ook de nodige registratie bij. Als 

vooraanstaande e-health organisatie werken we graag digitaal, dus het contact met cliënten zal voornamelijk 

via internet, e-mail en telefoon verlopen. Daarentegen staat klantgerichtheid met stip op één, dus we 

compenseren onze digitale vorm van zorgverlening graag met een uitstekende, prettige klantbenadering en 

een waanzinnige service. 

Wat doe je? 

Je behandelt trombosecliënten met antistollingsmedicatie, op basis van de richtlijnen en protocollen van de 

NTD. Waar nodig overleg je met je collega – de senior doseeradviseur of andere doseeradviseurs, je 

rapporteert rechtstreeks aan de operationeel en medisch directeur. Het is een verantwoordelijke, veelzijdige 

functie:  

• Op basis van door cliënten verstrekte (medische) gegevens geef je een doseeradvies, waardoor de 

INR-waarde binnen het streefgebied blijft.  

• Je controleert persoonlijke dossiers van cliënten o.a. op medicatie, indicatie, historie en bijzondere 

omstandigheden. 

• Je informeert en adviseert cliënten bij allerhande voorkomende situaties en vragen. 

• Je verwerkt medische ingrepen en voorziet cliënten (en waar nodig andere zorgverleners) van een 

passend advies. 

• Ook denk je mee bij het opstellen van protocollen en het verbeteren van onze dienstverlening.  

 

Wat kun je? 

• Klantgerichtheid zit in je DNA 

• Je bent in bezit van het diploma doseeradviseur 

• Je hebt recente ervaring binnen een trombosedienst 

• Je bent flexibel inzetbaar, zelfstandig en enigszins stressproof 

• Natuurlijk ben je internet- en computervaardig 

 

Wat krijg je? 

• Een flexibel ingedeelde werkweek van 16 – 32 uur*, op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur 

• Een inspirerende werkomgeving (tenzij je vanuit huis werkt) in een groeiende organisatie 

• Een contract voor bepaalde tijd, met zicht op een vast contract 

• Een marktconform salaris & dito arbeidsvoorwaarden 
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*O.b.v. MIN-MAX contract 

 

En verder… 

Kun je een VOG overleggen? En beschik je over de juiste eigenschappen en vaardigheden? Dan doen we niet 

moeilijk over thuiswerken. En strak in het pak hoeft van ons niet. Doe maar gewoon en doe het goed ;-) 

 

Over ons 

De Nationale Trombose Dienst (NTD) is Nederlands grootste aanbieder van online trombosezorg op maat, 

bedoeld voor trombosepatiënten die behandeld worden met VKA’s. Onze missie? Veilige & hoogwaardige 

zelfzorg, voor iedereen. Meer informatie vind je op www.ntd.nl.  

 

Solliciteer direct 

Ben jij de man of vrouw voor deze baan? Top. Stuur dan voor 1 december 2019 je motivatie en cv – of 

eventuele vragen – naar sollicitatie@ntd.nl. We wachten met smart op je ;-) 

 

N.B. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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