
Tot 15-04-2021 kun je jouw motivatie en CV sturen naar diensten@gynaikon.nl.

Wie zijn wij?
Gynaikon Klinieken is een organisatie voor 
vrouwenhulpverlening met dertig medew-
erkers die werken in de dagklinieken in 
Roermond en Rotterdam. Samen bieden wij 
deskundige hulp aan vrouwen in de vrucht-
bare leeftijd op het gebied van ongewenste 
zwangerschap en zwangerschapsafbreking, 
anticonceptie en menopauzeklachten.

Wat ga je doen?

Als arts verricht je op verzoek van patiënten 
vooral behandelingen die gericht zijn op het 
afbreken van ongewenste zwangerschappen. Be-
handelingen bestaan uit de volgende elementen:
•	 Spreekuur	met:

– keuze gesprekken met vooral aandacht 
voor de situationele aspecten

– intake gesprekken met ruime aandacht 
voor anticonceptie

– nacontroles
•	 Medicamenteuze	behandelingen	(abortuspil)
•	 Instrumentele	behandeling	onder	sedatie	(met	
een	anesthesioloog)	of	lokale	anesthesie.

Kwaliteit en veiligheid komen in het werk op 
de eerste plaats. Dat betekent dat we ook van 
je vragen, naast het werken met patiënten, om 
mee te doen aan kwaliteitsprojecten.

Wat breng jij mee?

Als arts ben je sociaal sterk. Je bent 
 empathisch en praktisch ingesteld. Je bent 
geduldig en hecht belang aan een goede sfeer 
in je team en met patiënten. Je handelen 
staat in het teken van goede zorg in het 
belang van de patiënten. 

We vragen minimaal een afgeronde studie 
Geneeskunde	en	een	BIG-registratie	als	arts.	
Als ervaren abortusarts ben je van harte 
welkom. 
Ben je gynaecoloog of  huisarts en ben je 
tenminste één dag per week beschikbaar, 
dan gaan we graag met je in gesprek over de 
wensen en mogelijkheden. 
Geen ervaring als abortusarts? Je volgt bij 
Gynaikon Klinieken alle noodzakelijke 
opleidingen. 

Het aanbod
Wij bieden een uitdagende functie met ruimte 
voor ontwikkeling in een professionele 
werksfeer. Wij leiden op tot 2A-abortusarts. 
Voor wat betreft de primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden	volgen	we	(ook	voor	
ZZP’-ers)	de	CAO	ZKN.	Het	salaris	is	afhan-
kelijk van kennis en ervaring.

Vacature voor arts abortushulpverlening
Ben	jij	de	(basis)arts	met	hart	voor	de	abortushulpverlening?	Ben	je	bereid	om	gedurende	 
12 – 24 uur per week in Rotterdam te werken? Dan zit je op je plek bij Gynaikon Klinieken! 
Kijk ook op www.gynaikonklinieken.nl en www.zorgkaart.nl.

Contactinformatie
Voor vragen over de inhoud van de functie en over de sollicitatieprocedure kun je telefonisch 
contact	opnemen	met	mevrouw	Gabie	Raven	(MD),	telefoon	06-290	36	390.
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