De zorginstelling Fundashon Mariadal is op korte termijn op
zoek naar een:

Klinisch Verloskundige (m/v)
Doel van de functie:
Het verlenen van verloskundige zorg aan patiënten
(zwangeren, barenden, kraamvrouwen en neonaten)
met en zonder een medische indicatie. Alsmede het
coördineren van de verloskundige zorg op de poli
verloskunde, binnen het verloskamercomplex en de
verloskunde/kraamafdeling.
Functie- inhoud:
• Heeft kennis van en inzicht in behandeltheorieën
en –methoden en het verloop van (ziekte-) processen.
Heeft daarnaast kennis van de pathologische
zwangerschap, baring en kraambed. Beschikt over
kennis van verwante vakgebieden en kan hiertussen
verbanden leggen.
• Heeft kennis van culturele en religieuze aspecten die
van invloed kunnen zijn en kent de sociale kaart.
• Heeft kennis van feiten en gegevens die in het werk
weinig voorkomen (bijv weinig voorkomende
casuïstiek), hetgeen van belang is om afwijkende
situaties tijdig te onderkennen, beoordelen en op te
lossen binnen een kort tijdsbestek.

• Heeft kennis van wet- en regelgeving met betrekking
tot de gezondheidszorg en relevante protocollen en
handelt dienovereenkomstig.
• Kent de mogelijkheden en bevoegdheden van het
personeel op de afdeling Verloskunde.
• Heeft kennis van en werkt met geautomatiseerde
systemen.
• Houdt kennis en vaardigheden aantoonbaar bij door
middel van onder meer bij- en nascholing. Organiseert
de verloskundige werkzaamheden en verricht deze
naar eigen inzicht binnen beleidslijnen en
protocollen. Stelt zelfstandig prioriteiten in de
zorgverlening en bepaalt of en wanneer ruggespraak
met of zonder interventie van de gynaecoloog
noodzakelijk is.
• Heeft een eigen professionele verantwoordelijkheid
voor de beroepsuitoefening. Bewaakt de grenzen van
de beroepsverantwoordelijkheid conform de
bevoegdheidsregeling uit de Wet BIG.
• Bij het beoordelen van problemen en het nemen van
beslissingen spelen verschillende complexe factoren
een rol, waarbij de nadruk ligt op (snelle)
probleemoriëntatie en probleemanalyse.
• Naar aanleiding van de bevindingen uit onderzoek
dient, met name in acute situaties, snel en op eigen
verantwoording te worden gehandeld waarbij
zekerheid over de juistheid van die keuze niet altijd
vooraf duidelijk is en de gevolgen van de gemaakte
keuze niet altijd direct zijn te overzien.
• Coördineert de zorg op de verloskamers en stelt
prioriteiten bij het verlenen van verloskundige zorg in
relatie tot een variabel patiëntenaanbod, waaronder
patiëntengroepen die intensieve verzorging en/of
bewaking behoeven.
• Geeft vanuit het eigen vakgebied ook aanwijzingen
en/of operationeel leiding aan het overig personeel van
het verloskamercomplex.
Functie-eisen
Beschikt over een afgeronde opleiding/een E.U. erkend
getuigschrift Verloskunde aangevuld met een ruime
ervaring als verloskundige in zowel eerste als tweede
lijn en bij voorkeur een opleiding tot Klinisch
Verloskundige. Heeft kennis op het gebied van diagnostische hulpmiddelen in een klinische setting. Is in
het BIG-register ingeschreven als verloskundige.

Wat wij bieden:
De functie van Klinisch verloskundige is ingedeeld in
Functie groep 60 Min$ 3,566.00 en
Maximum $ 5,188.00 bruto per maand conform de
geldende salarisschaal van Fundashon Mariadal.
Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan
kunt u de websites bezoeken:
www.fundashonmariadal.com
http://youtu.be/ncryEHaPcwI.
VWilt u meer informatie over de functie dan kunt u
contact opnemen met mevrouw Tanja Streunding via
telefoonnummer +599715-8900
Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal,
t.a.v. mevrouw. Edilse Goeloe Kaya Soeur Bartola 2,
Postbus 359, Bonaire /
E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org.

