
 

www.hollandptc.nl | info@hollandptc.nl | Tel: 088-5018800 | Bezoekadres: Huismansingel 4,  

2629 JH Delft | Postadres: Postbus 110, 2600 AC Delft | KvK: 58653473 | BTW: NL853126355B01 

Welke verpleegkundig consulent 
(oncologie) komt ons team  

versterken? 
HollandPTC zoekt een zorgcoach 

full time, 36 uur 
 

HollandPTC biedt een uitdagende functie voor een  
verpleegkundig consulent(e) oncologie 

 

Als verpleegkundig consulent / oncologieverpleegkundige 

vervul je de rol van zorgcoach. De zorgcoach stemt het zorg-

proces af met patiënt en familie en laat dit soepel verlopen. 

De zorgcoach is het centrale aanspreekpunt en de verbin-

dende schakel tussen patiënt, behandelend arts in Holland-

PTC, de verwijzende instantie en andere hulpverleners. 
 

Over HollandPTC  
Het Holland Protonen Therapie Centrum (HollandPTC) is op-
gericht door het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft en 
vormt met deze centra een actief samenwerkingsverband 
op het gebied van zorg, onderwijs en wetenschap. Ook zijn 
er samenwerkingsverbanden met andere nationale en in-
ternationale protonencentra. 
 

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum, geves-
tigd in Delft. Het centrum beschikt over twee protonen-
gantries met in-room CT, een behandelruimte voor de be-
straling van oogtumoren en een bunker met een protonen-
bundel speciaal voor research. Het centrum is verder uitge-
rust met moderne beeldvormende apparatuur: een dual-
energy CT, een 3T MRI en een PET/CT.  
 

De afdeling  
De afdeling paramedisch & zorg bestaat uit doktersassisten-
ten, zorgcoaches en medisch beeldvormings- en bestra-
lingsdeskundigen. Zij dragen zorg voor de uitvoering van on-
derzoek en bestraling van oncologische patiënten.  
 

Er wordt nauw samengewerkt met radiotherapeuten en de 
klinisch fysica. 
 

Functiebeschrijving 

Naast de verpleegkundige handelingen is de patiënt bege-

leiden en zorgen en onzekerheden wegnemen een belang-

rijke taak van de zorgcoach. Je bereidt de patiënt voor op 

de gesprekken, scans en bestralingen en begeleidt de pati-

ent tijdens het gehele behandeltraject. Hierbij ga je zorg-

zaam en zorgvuldig te werk en tegelijkertijd ben je professi-

oneel, empathisch en verbindend in de omgang met pati-

ent, naasten en zorgverleners binnen en buiten HollandPTC. 

Je bewaakt de goede overdracht van zorg en draagt bij aan 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

Je bent verantwoordelijk voor: 
 coördineren van zorg en afspraken 

 voorlichting aan patiënt en familie 

 zelfstandig ziektegeschiedenis en sociale anamnese af-

nemen 

 inventariseren van specifieke wensen en behoeften 

 bloedafname en infuus inbrengen 

 huidverzorging 

 ingrijpen bij evt. acute problematiek: zuurstof toedie-

nen, contrastreacties 

 beheer van medicatie en crashkar 

 coördineren van vragenlijsten aan patiënt 

 verzamelen van gegevens voor (wetenschappelijk) on-

derzoek 



 

 

De zorgcoach is een verpleegkundige professional die goed 

in staat is om samen te werken binnen het behandelteam, 

maar ook in begrijpelijke taal met de patiënt kan communi-

ceren. 

 
Wij vragen 

 verpleegkundige niveau 5 met afgeronde opleiding on-

cologie 

 BIG registratie 

 bij voorkeur ervaring met één of meerdere van de vol-

gende patiëntengroepen: kno, neuro, long, mamma, 

oog 

 ervaring op een radiotherapie-afdeling is een pré 

 ambitie om de zorg voor de patiënt en informatievoor-

ziening te optimaliseren 

 pionier: 

o initiatiefrijk 

o zelfstandig werkend  

o communicatief vaardig, “mensen mens” 

o flexibel 

Wat bieden wij 
Het betreft een functie voor 32-36 uur per week. Wij volgen 
de CAO UMC; het salaris is, afhankelijk van opleiding en er-
varing, maximaal € 3.391, - (schaal 8B), exclusief 8% vakan-
tietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en 1,55 % persoonlijk 
budget. 
De functie wordt uitgevoerd in regelmatige werktijden, 8-
urige werkdagen, op termijn mogelijk ook in de avonduren 
en zaterdagochtenden. 
 

Het kunnen overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag 
is voorwaarde voor aanstelling. 
 

Reageren 

Mocht je naar aanleiding van deze vacature nog inhoude-
lijke vragen hebben, neem dan contact op met  
Petra Suurmond, hoofd afdeling paramedisch & zorg, via 
het secretariaat van HollandPTC op 088-501 8800 of via 
p.suurmond@hollandptc.nl.  
 

Je motivatiebrief met CV ontvangen wij graag voor 16 sep-
tember a.s. Je kunt deze richten aan HollandPTC via  
HR@hollandptc.nl onder vermelding van “vacature zorg-
coach”. • 

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



 

 

  
 

De missie van HollandPTC is patiënten de beste proto-
nentherapie te geven die er op dit moment voor ze is, 
in een veilige en gastvrije omgeving waar ze zorgzaam 
en zorgvuldig behandeld worden. Daarnaast is het 
onze opdracht de toegevoegde waarde van protonen-
therapie aan te tonen in samenwerking met de natio-
nale en internationale radiotherapeutische en oncolo-
gische gemeenschap. We doen dit vanuit de ambitie 
een vooraanstaand instituut te worden voor therapie 
en wetenschappelijk onderzoek. Onze kernwaarden 
zijn: zorgzaam & zorgvuldig, verbindend & energiek, 
professioneel & innovatief. 


