
De Acute Pijn Service (APS) van het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis heeft een vacature voor  

Pijnconsulent  
16 uur per week  
Functie inhoud  
Als pijnconsulent heb je een zelfstandige functie en werk je in een multidisciplinair klein team. Je 
onderhoudt contacten met de diverse specialismen, bent vraagbaak voor verpleegkundigen, artsen, 
ouders en patiënten op het gebied van pijn en pijnbestrijding. Continue scholing en 
informatieoverdracht zijn, naast behandeling, monitoring en registratie van pijn bij patiënten, één van 
de kerntaken. Je draait roulerend mee in de weekenddienst,  
Deze functie is eventueel te combineren met de functie van pijnconsulent Chronische Pijn.  
Werkomgeving  
Het Pijnteam Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis bestaat uit vier anesthesioloog-pijnbehandelaars, 
vier pijnconsulenten en een physician assistant voor acute en chronische pijn. Het team draagt, onder 
andere, zorg voor de uitvoering van pijnbestrijding bij postoperatieve patiënten en bij patiënten met 
acute pijn, chronische pijn en oncologische pijn. De patiëntengroepen zijn kinderen van 0 tot 18 jaar en 
obstetrische patiënten, deze laatsten voornamelijk postoperatief na een sectio.  
Profiel  
Je bent in het bezit van het diploma Pijnconsulent. Ben je kinderverpleegkundige, 
anesthesiemedewerker of ervaren verpleegkundige met raakvlakken voor deze functie, dan kom je ook 
in aanmerking mits je bereid bent de opleiding tot Pijnconsulent te volgen.  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt een servicegerichte instelling.  

• Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.  

• Je bent een enthousiaste collega met een flexibele inzet en beschikt over organisatietalent en 
daadkracht.  

• Je hebt een positieve instelling, bent collegiaal en hebt oog voor innovatie en kwaliteit.  

• Je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en kunt participeren op hbo-niveau.  
 
Bekijk hier de voorwaarden voor indiensttreding bij Erasmus MC.  
Wat bieden wij  
Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met 
hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.  

• Je ontvangt een contract met uitzicht op een vast dienstverband.  

• Een bruto maandsalaris van maximaal € 4.200,- (schaal 9b) bij een volledige werkweek van 36 
uur.  

• Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een 13e maand die al in november uitgekeerd 
wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.  

• Een pensioenverzekering bij het ABP. Wij nemen circa 2/3 van de maandelijkse bijdrage voor 
onze rekening.  

• Bijzondere voordelen, zoals een fysiotherapeut en een fietsenmaker van de zaak. En er is ook 
een sportclub waar je na werktijd aan je conditie kunt werken.  

 



Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.  
Inlichtingen en solliciteren  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Inge de Leeuw, manager, telefoon: 
06 460 866 94. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan staat Anouk van Rosmalen, recruiter, je 
graag te woord. Je kunt haar bereiken via: 06 311 350 71.  
Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton.  
www.werkenbijerasmusmc.nl  


