De afdeling Verloskunde
De afdeling Verloskunde van het Flevoziekenhuis biedt patiënten alle zorg voor de
zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. De verpleegafdeling Verloskunde is
onderdeel van de EVR Gynaecologie & Verloskunde. De EVR bestaat uit de
verpleegafdeling Verloskunde, Poli Gynaecologie & Verloskunde en Poli Fertiliteit.
Het betreft een eenheid waar in totaal zo’n 125 medewerkers werkzaam zijn. De
verpleegafdeling verloskunde heeft 17 suites met wiegen , waarvan 8 kraamsuites, 9
verlossuites inclusief 2 High Care suites. Verder bestaat de afdeling uit 11 flexbedden
voor zwangeren en kraamvrouwen, 1 triagekamer ten behoeve van de spoedpoli met
3 bedden en 2 onderzoekkamers. Het team bestaat uit verpleegkundigen Obstetrie
en Obstetrie critical care, MBO en HBO verpleegkundigen,
kraamverzorgenden, afdelingssecretaresses, stagiaires en leerlingen HBO-V en
obstetrie.

De afdeling Kindergeneeskunde
De afdeling Kindergeneeskunde verleent verpleegkundige zorg aan kinderen in de
leeftijd van 0-18 jaar. Naast het verplegen van kinderen, komt ook het begeleiden,
adviseren, instrueren en voorlichten van de ouders/verzorgers van kinderen aan de
orde. De afdeling is onderverdeeld in een afdeling neonatologie en een
kinderafdeling (inclusief kinderdagbehandeling). De kinderafdeling heeft 15 bedden
verdeeld over zalen/boxen en 10 dagbehandelingsbedden. De kinderafdeling levert
tevens Shared Care kinderoncologische zorg, dit in nauwe samenwerking met het
Prinses Máxima Centrum.
De afdeling Neonatologie biedt optimale zorg aan (ernstig) zieke pasgeborenen
en/of te vroeg geborenen. De afdeling levert zorg op het niveau van Post IC, High
Care (HC) en Medium Care (MC). Kortdurende Intensive Care (IC) opvang wordt
geboden. De afdeling Neonatologie heeft 10 bedden.

De functie
Als teammanager ben je, samen met je collega teammanagers van de verlosafdeling
en de kinderafdeling, verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de EVR
(Eenheid voor Verantwoord Resultaat). De collega teammanagers sturen momenteel
beide een team aan van circa 50 fte, hier ga je als derde teammanager extra
management ondersteuning bieden. In deze functie heb je de focus op het deel waar
de zorg voor moeder en kind samenkomt. Je bent degene die zorgt voor de
verbinding tussen de gezamenlijke taken voor de Gynaecologie en de
Kindergeneeskunde.

Voor meer informatie over de afdeling en/of de functie bij de Kindergeneeskunde &
Verloskunde kun je contact opnemen met Fenneke van der Zijl, manager Zorg &
Bedrijfsvoering EVR Kindergeneeskunde en EVR Gynaecologie & Verloskunde,
telefoonnummer 036 – 868 9569.

