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Arts en patiënt die Samen Beslissen over de beste behandeling: het is de nieuwe norm, maar de 

praktijk is soms weerbarstig. De keuzehulpen van PATIENT+ maken gezamenlijke besluitvorming 

gemakkelijker én leuker. Meer tevreden patiënten, een hogere therapietrouw en meer doelmatige 

zorg zijn het resultaat. 

 

Wil jij de zorg ook beter maken? Heb je daarnaast passie voor innovaties en techniek? En heb je oog 

voor detail en behoud je tegelijkertijd tempo? Dan maken wij graag kennis met je! 

 

PATIENT+ is per direct op zoek naar een 

CONTENT BEHEERDER KEUZEHULPEN (ten minste 16 uur p/w) 

 

De content beheerder keuzehulpen is onderdeel van het team ‘ontwikkeling’. Je werkt intensief samen 
met onze keuzehulpontwikkelaars. Deze zorgkenners schrijven de keuzehulpen, jij zorgt ervoor dat de 

kwaliteit ervan in al zijn facetten wordt gewaarborgd.  

 

Wat ga je doen? 

In deze signalerende, coördinerende rol: 

• ondersteun je bij het organiseren en uitvoeren van werk- en focusgroepen voor het afstemmen, 

verzamelen en uitwerken van de content voor de keuzehulpen;  

• verwerk je aangeleverde content van de keuzehulpen tot een digitale variant op ons 

keuzehulpplatform; 

• zet je keuzehulpen klaar in ons keuzehulpplatform ten behoeve van gebruik in ziekenhuizen of 

huisartsenpraktijken, in nauwe samenwerking met de projectleiders van de implementatie;  

• zorg je, samen met onze IT-partij, voor een goede afstemming van de content en de techniek. 

 

Wat heb je nodig? 

• ervaring met het programmeren van digitale informatie of de bereidheid dit te leren; 

• een gestructureerde, georganiseerde werkwijze waarmee je continu overzicht bewaart; 

• een pro-actieve, zelfstandige en nieuwsgierige houding; 

• een kritische, nauwkeurige blik; 

• een afgeronde opleiding in de gezondheidszorg (MBO of HBO-niveau) 

• affiniteit met en ervaring in de gezondheidszorg; 

• goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands). 

 

Wat bieden wij jou? 

• een team van gedreven collega’s die samen met jou werken aan betere zorg;  
• een gezellige, informele werksfeer en geregeld teamuitjes en borrels; 

• een prachtige werklocatie direct naast Utrecht CS (incidenteel thuis werken behoort tot de 

mogelijkheden); 

• trainingen en doorgroeimogelijkheden; 

• een marktconform salaris, een vergoeding voor reiskosten, laptop en telefoon. 

 

Enthousiast? 

Stuur je cv en motivatie naar Michiel Hageman: michielhageman@patientplus.info. 

Wil je meer weten over deze afwisselende, uitdagende functie? Dan kun je contact opnemen met 

Domino Determann, via dominodetermann@patientplus.info of (030) 80 09 206. 

Meer informatie over PATIENT+ vind je op onze websites: patientplus.info en keuzehulp.info. 
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