
 

VACATURE: Medical Writer 

 
  

 

PATIENT+ is op zoek naar een medical writer met werkervaring binnen de gezondheidszorg. Als 

medical writer ontwikkel je medische keuzehulpen en zorg je ervoor dat de keuzehulpen up to 

date blijven.  

  

PATIENT+ heeft als doel dat de juiste patiënt de juiste zorg krijgt. Dit doel bereiken we onder 

andere door het ontwikkelen van keuzehulpen. Keuzehulpen geven patiënten begrijpelijke 

medische informatie over hun diagnose en mogelijke behandelopties. Vervolgens ondersteunt 

een keuzehulp de patiënt bij het in kaart brengen bij wat de opties betekenen voor zijn of haar 

dagelijks leven. Na het doorlopen van de keuzehulp, kiezen patiënten samen met hun 

zorgverlener een behandeling. Voor een selectie van onze keuzehulpen, zie: 

www.keuzehulp.info. 

  

Wat ga je doen? 

 Ontwikkelen van nieuwe keuzehulpen en bestaande keuzehulpen updaten. 

O  Dit doe je in samenwerking met collega’s van PATIENT+, patiëntvertegenwoordigers, 

zorgverleners, patiëntenorganisaties en beroepsgroepen 

O Uitzoeken en interpreteren van medisch wetenschappelijke literatuur en richtlijnen 

O Organiseren en voorzitten van expertbijeenkomsten voor het afstemmen en 

verzamelen voor de inhoud 

 Schrijven van (voor de patiënt) leesbare teksten, in overleg met o.a.  

O Stichting Makkelijk Lezen 

O onze IT- partner voor een goede afstemming van de inhoud en technologie van de 

online keuzehulp 

 

Wat verwachten wij?  

 Dat je overtuigend en representatief bent in het contact met zorgverleners en 

patiëntvertegenwoordigers. 

 Dat je goed bent in het zoeken, interpreteren en beoordelen van medische wetenschappelijk 

literatuur. Onderzoekservaring met wetenschappelijke publicatie(s) is een pré. 

 Dat je nauw samenwerkt met de wetenschappelijke-, patiëntenverenigingen, zorginstellingen, 

zorgverleners, projectleiders en collega’s van PATIENT+. 

 Dat je een kritische houding hebt om het product te verbeteren.  

 Dat je van begrijpelijk schrijven houdt en bereid bent om te leren op dit gebied 



  

Wat neem je mee? 

 Afgeronde opleiding in de gezondheidszorg (hbo/wo niveau) 

 Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk 

 Zelfstandig kunnen werken 

 Een ‘hands on’ en proactieve instelling 

 Creatieve, enthousiaste, gedreven en sociale gezondheidszorgspecialist 

 Zeer nauwkeurig werken 

 0-5 jaren werkervaring en aantoonbare vaardigheden in de gezondheidszorg 

 Beschikbaarheid minimaal 32 uur per week 

 Ervaring met het procesmatig begeleiden van groepen, bijvoorbeeld ontwikkelteams, maar 

ook focusgroepen met patiënten (pre) 

 Kennis van communicatiestrategieën is een pré 

 

Wat mag je van ons verwachten: 

 Een dynamische werkplek (locatie: Utrecht WTC) bij een professionele en snel groeiende 

scale-up met korte lijnen en nauwe samenwerking met collega’s 

 Een laptop en telefoonvergoeding 

 Een marktconform salaris 

 Teamuitjes 

 Leuke en enthousiaste collega’s 

 Mogelijkheid om deels thuis te werken 

  

Kortom; ben je breed geïnteresseerd in de gezondheidszorg? Is schrijven je passie? 

Word jij enthousiast van het verbeteren van en vernieuwen binnen de gezondheidszorg? 

Weet je van aanpakken en zelfstandig werken? Dan zoeken wij jou! 

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

  

Zie ook onze websites: http://www.patientplus.info en www.keuzehulp.info 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. We werken niet samen met recruitment bureaus. 


