
 

 

Durf jij buiten de gebaande paden te treden? Wij bieden voor 16-24 uur per week een uitdagende 

baan in een kleinschalig, recent opgezet astmacentrum voor kinderen en jong volwassenen. We 

zoeken een physician assistant die vanuit de eigen expertise de zorg voor onze patiënten verder wil 

opbouwen en ontwikkelen. 

Werkzaamheden 

Wat betreft directe patiëntenzorg begeleid en behandel je als physician assistant samen met de 

artsen en longverpleegkundige kinderen en jongvolwassenen met luchtwegklachten op de 

polikliniek. Het gaat hier om het diagnosticeren, het afnemen en interpreteren van longfunctie 

onderzoeken, het in kaart brengen en begeleiden van het systeem rondom de patiënt, het geven van 

paramedische adviezen en het medisch behandelen. De ziektebeelden betreffen voornamelijk astma 

en allergieën.   

Als PA werk je bij ons op het raakvlak tussen het verpleegkundig en medisch domein.  

Naast het leveren van directe patiëntenzorg werk je mee aan het verder vormgeven en ontwikkelen 

van het centrum vanuit jouw expertise en visie als PA. 

Visie, Werkplek en Team 

Air4(ce) Kids & Young Adults (0-26 jaar) is in 2019 opgericht door Sandra van Duijn, verpleegkundig 

specialist, en Mirella Poorter, kinderarts.  

Onze visie is om een hecht team te vormen met elkaar als behandelaars, maar ook met de patiënten 

en hun ouders, in een laagdrempelige, gemoedelijke en kleurrijke setting.  

Goed naar elkaar luisteren, het kind en het gezin achter de patiënt zien, zijn hoekstenen van onze 

begeleiding. Door onze op de persoon gerichte aanpak denken we wel eens buiten de kaders wat 

betreft de behandeling; een flexibele, nieuwsgierige, kritische en ruimdenkende houding is dan ook 

van belang in ons team.  

Samen willen we het centrum verder op- en uitbouwen. We zijn relatief kort geleden gestart als 

zelfstandig behandelcentrum, en de eerste van onze soort, derhalve is het echt nog pionieren.  

Het huidige team bestaat uit Mirella Poorter (kinderarts), Sofie van der Reijden (arts) en Arjan 

Wittkampf (longverpleegkundige).  



Jij hebt: 

-Een diploma MPA 

-Een verpleegkundige achtergrond 

-Bij voorkeur ervaring in de astmazorg en/of kindergeneeskunde, maar affiniteit is het belangrijkste 

-Affiniteit met pionieren en ontwikkelen van zorg 

Jij bent: 

-Een goede luisteraar 

-Out of the box denkend 

-Innovatief 

-Zelfstandig 

-Een teamplayer 

-Pro-actief 

-Nieuwsgierig 

-Kritisch 

-Ruimdenkend 

Arbeidsvoorwaarden: 

Wij bieden een functie voor 16-24 uur per week, salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO 

Ziekenhuizen. Dit betekent onder andere een eindejaarsuitkering en vakantiegeld ter hoogte van 

een maandsalaris. Daarnaast bouw je pensioen op bij PFZW en heb je naast vakantiedagen ook recht 

op PLB-uren. 

Bereikbaarheid: 

Je kan als medewerker gratis parkeren achter het gebouw. Het astmacentrum is goed bereikbaar 

met openbaar vervoer, en is op loopafstand van Leiden Centraal Station.  

Vragen: 

Heb je belangstelling of vragen, of wil je een keer komen kijken of een dagje meelopen, neem dan 

contact op met Mirella Poorter (mirella@air4cekids.nl) of Sofie van der Reijden 

(sofie@air4cekids.nl). Neem vooral ook een kijkje op onze website www.air4cekids.nl. 
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