De Levenseindekliniek bestaat inmiddels 7 jaar en heeft als doel het helpen van mensen met een
concreet euthanasieverzoek dat voldoet aan de wettelijk zorgvuldigheidseisen. De mensen die om
onze hulp vragen kunnen met hun verzoek om verschillende redenen niet bij hun eigen behandelaar
terecht.
De casemanagers zijn de procesregisseurs binnen de Levenseindekliniek. Elke aangemelde hulpvrager
krijgt een casemanager toegewezen, die gedurende de gehele procedure bij de Levenseindekliniek
verantwoordelijk blijft voor het proces. Je fungeert als aanspreekpunt voor hulpvragers en hun
naasten, zorgverleners en het publiek, bent verantwoordelijk voor het uitstippelen van de route die
een dossier aflegt binnen de instelling èn onderhoudt contact met de ambulante medewerkers die
zich bezighouden met het euthanasieverzoek van de hulpvrager. Mogelijk zullen de werkzaamheden
van de afdeling casemanagement in de toekomst uitgebreid worden.

Twee Casemanagers
bij de Stichting Levenseindekliniek
1x 24 uur per week
1x 16 uur per week
Om voeling te houden met de euthanasiepraktijk, dien je daarnaast ook werkzaam te zijn/blijven als
ambulant verpleegkundige bij de Stichting Levenseindekliniek.
Je ontvangt functioneel leiding van de Teamleider Casemanager die eveneens je collega is binnen het
eigen team. Hiërarchisch val je als casemanager onder de Manager Primair Proces. In de praktijk
betekent deze constructie dat je je dagelijkse werkzaamheden en werktijden afstemt met de
teamleider en, met input van de teamleider, beoordeeld wordt door de Manager Primair Proces.
Wij zoeken een stressbestendige en flexibele collega die in staat is om patiëntendossiers te
analyseren, te beoordelen en – indien van toepassing – toe te wijzen aan een ambulant team. Je bent
betrokken, draagt bij aan een prettige werksfeer, legt gemakkelijk contacten, bent coöperatief,
resultaat- en kwaliteitsgericht en je hebt het vermogen om in lastige situaties de kalmte te bewaren.
Wat ga je doen?
Als casemanager ben je procesregisseur van de dossiers binnen jouw caseload. Je bent
verantwoordelijk voor triage (het uitzetten van de route binnen de Levenseindekliniek o.b.v. een
inhoudelijke analyse van het medisch dossier) en het monitoren van het verdere vervolg van het
proces. Je houdt je daarnaast bezig met het beantwoorden van een breed scala aan vragen dat
telefonisch en digitaal binnenkomt. Dit betreft vragen van hulpvragers en hun naasten, zorgverleners
en het publiek over euthanasie en verwante onderwerpen.
Wat vragen wij van jou?
 Geldige BIG registratie;
 Geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 Afgeronde opleiding Verpleegkunde op HBO niveau;
 Beschikken over een intrinsieke motivatie tot het willen bijdragen aan de doelstellingen van de
Stichting Levenseindekliniek.
 Heeft affiniteit met, en haalt voldoening uit, het werken in een dienstverlenende instelling.

 Werkzaam als ambulant verpleegkundige bij de Stichting Levenseindekliniek of de bereidheid
hiertoe
 Brede medische en verpleegkundige kennis en sterk vermogen tot klinisch redeneren;
 Sterke communicatieve vaardigheden en grote stressbestendigheid;
 In staat om in hoge mate zelfstandig te functioneren;
 In staat om daarnaast ook in een team te functioneren;
 Besluitvaardig, nauwkeurig, doortastend en initiatiefrijk;
 In staat tot het voeren van adequate verslaglegging;
 Goede algemene computervaardigheden
Standplaats
In je functie van casemanager ben je op vaste tijden werkzaam op het kantoor van Bureau Den Haag.
Het ambulante werk kun je daaromheen vrij en vanuit huis inplannen.
Wat kunnen wij jou bieden?
Je komt te werken in een professionele organisatie met een prettige sfeer. We bieden in eerste
instantie een tijdelijk contract voor een half jaar. Het salaris is afhankelijk van je werkervaring en kan
variëren tussen € 3.087,- tot € 4.487,- bruto per maand op basis van 36 uur (salarisniveau per 1
januari 2019). Een aansluitend contract voor onbepaalde tijd behoort tot de mogelijkheden.
Voor de vacature van 16 uur per week, geldt het als een pré wanneer je op termijn zo nodig bereid
bent om je uren als casemanager uit te breiden naar 24 uur per week.
Interesse?
Heb je interesse in deze functie, dan ontvangen wij je CV en motivatiebrief graag vóór 11 juni 2019.
Je kunt deze per e-mail sturen naar werken@levenseindekliniek.nl. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Frouke Siebenga, teamleider casemanagement, telefoonnummer: 0708209273.
Procedure
Gesprekken vinden plaats in week 25 op 18, 19 of 20 juni. Na de gespreksronde worden de beste drie
kandidaten uitgenodigd om ieder 2 uur proef te draaien bij Casemanagement. Dit gebeurt in week
26. Daarna wordt de definitieve keuze gemaakt.

