
Keizer Kliniek bestaat uit een aantal moderne klinieken in Assen, Den Haag en Voorschoten en behandelt 
specialistische zorg op het gebied van urologie, gynaecologie, MDL en (vaat)chirurgie. Daarnaast is Keizer 
Kliniek gecertificeerd voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Keizer Kliniek werkt met ervaren 
specialisten en betrokken medewerkers. Zij worden ondersteund door moderne medische apparatuur. De focus 
ligt vooral op de zaken die daadwerkelijk kwaliteit toevoegen aan de behandeling en het herstel van onze 
patiënten. Bij Keizer Kliniek staat de patiënt centraal. Als verpleegkundige bij Keizer Kliniek heb je een 
uitdagende functie in een open organisatiecultuur. Je begeleidt de patiënt bij de eerste intake en de 
behandeling. 

Wat verwachten wij van jou?

Heb je ervaring als endoscopieverpleegkundige of ben je bereid hiervoor een opleiding te volgen? 
Wij maken graag kennis met gediplomeerde verpleegkundigen met BIG-registratie en minimaal 1 
jaar ervaring in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Het is een pré, als ervaring hebt 
met endoscopie en andere specialismen zoals: gynaecologie, urologie, vaat(chirurgie), 
wondverzorging en/of recovery na operatie.

Wij zoeken een collega die enthousiast wordt van het werken in een zelfstandig behandelcentrum, 
buiten kaders kan denken en daarbij het belang van de patiënt voorop stelt. Verder neem je graag 
initiatief, heb je een vriendelijke en open houding en indien nodig ben je flexibel inzetbaar in onze 
andere klinieken. Jouw vaste standplaatsen zijn Den Haag (Ypenburg) en Voorschoten.

Wat ga je doen? 
Als verpleegkundige bij Keizer Kliniek:

• voer je uitgebreide intakegesprekken met patiënten die bij ons komen in het kader van het 
Bevolkingsonderzoek Darmkanker en werk je samen met de MDL-arts op de 
endoscopiekamer;

• geef je voorlichting, informatie en instructie aan de patiënt met betrekking tot de 
verschillende onderzoeken en behandelingen;

• assisteer je de medisch specialist en ook voer je als verpleegkundige zorg uit volgens 
geprotocolleerde werkwijze;

• observeer je de patiënt in de recovery na de behandeling of operatie en rapporteer je 
bevindingen van de patiënt aan de medisch specialist;

• bewaak je de continuïteit van het zorgproces en kun je worden ingezet voor alle specialismen
zoals gynaecologie/urologie, vaatchirurgie of wondverzorging;

• behoort de nazorg van onze patiënten ook tot je takenpakket. Binnen Keizer Kliniek hechten 
we hier veel waarde aan.

Wat bieden wij jou?
Als jij ons team komt versterken, bieden wij jou:

• een informele, professionele werkomgeving bij een groeiend bedrijf in de zorgsector;
• een hecht en enthousiast team van collega's;
• opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden;
• uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een prima salaris in functiegroep FWG 50 conform de cao ZKN (Zelfstandige Klinieken 

Nederland), 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
• regelmatige werktijden tussen 8.00 – 17.30 uur (met name op maandag t/m vrijdag en soms

op zaterdag);
• alle faciliteiten om prettig te kunnen werken, uitstekende koffie en dagelijks een uitgebreide, 

verzorgde lunch.

Enthousiaste en betrokken 
(endoscopie)verpleegkundige in 
dagdienst



Ben je enthousiast geworden en heb je interesse?

Als jij onze nieuwe collega wilt worden voor 24-32 uur per week, ontvangen we graag je cv en 
motivatiebrief vóór donderdag 31 december 2020. Na deze datum ontvang je meer informatie over 
het verloop van de sollicitatieprocedure.

>>> Alleen sollicitaties via indeed.nl worden in behandeling genomen. 

Heb je vragen?

Als je inhoudelijke vragen hebt over de vacature, kun je contact opnemen met Cecilia Woltering, 
vestigingsmanager, op nummer 06-15145809.

Als je vragen hebt over jouw sollicitatie of het proces, kun je contact opnemen met Maria van 
Amerongen, HR adviseur, op nummer 06-15537742. Aanwezig maandag t/m donderdag in de 
ochtend.

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

T: 088 7838 281
W: www.keizerkliniek.nl
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