
ISABEL DE 
RIJK
VERPLEEGKUNDIGE 
Een invoelende en toegewijde verpleegkundige met ruim tien 
jaar ervaring in de gezondheidszorg. Op zoek naar nieuwe 
uitdagingen in de verpleegkundige zorg in een ziekenhuis. 
Neemt gewaardeerde kennis en ervaring mee die ervoor 
zorgen dat patiënten optimaal worden behandeld, met warmte 
en volgens de richtlijnen. Oplossingsgericht en zeer bekwaam 
in het organiseren en leiden van de verpleging op een 
ziekenhuisafdeling.

WERKERVARING
Hoofdverpleegkundige, Isala, Zwolle Okt 2017 — Jul 2022

Verleende samen met andere zorgprofessionals altijd de 
optimale zorg aan onze patiënten, ook onder tijdsdruk.
Gaf leiding aan de verpleegkundigen op de afdeling Oncologie 
en trainde verplegers en stagiaires volgens de nieuwste 
richtlijnen.
Monitorde dagelijks de staat van onze patiënten en bracht 
wijzigingen aan in behandelplannen waar nodig.

Verpleegkundige ,  Flevoziekenhuis, 
Almere

Sep 2015 — Sep 2017

Werkte extra diensten om tijdens drukke periodes alle 
patiënten te blijven voorzien van het hoogste niveau van zorg.
Assisteerde andere verpleegkundigen en zorgprofessionals 
in het uitvoeren van behandelplannen en het opvolgen van 
adviezen van behandelend artsen.
Assisteerde afwisselend op de spoedeisende hulp, 
verkoeverkamers en de afdeling kortdurende revalidatie.
Zorgde voor een uitstekend niveau van patiëntenzorg, in lijn 
met de goede reputatie van het ziekenhuis.
Assisteerde patiënten bij hun opname en ontslag uit het 
ziekenhuis.

OPLEIDING
Master Verplegingswetenschap, 
Universiteit Utrecht

Sep 2013 — Jun 2015

Cum laude afgestudeerd

VAARDIGHEDEN
Verpleegkundig d
iagnosticeren Expert
Inlevingsvermoge
n en communicati
evaardigheden Expert
Samenwerken in 
teamverband Expert
Acute zorg 
verlenen Expert
Leidinggeven Expert



Bachelor Verpleegkunde, Hogeschool 
Windesheim, Zwolle

Sep 2009 — Mei 2013

Lid van studentenvereniging Bazinga!

REFERENTIES
Samantha Hart van Isala
shart@isala.nl  · +31 6 599 002 13
Dr. Mark Wijnberg van  Flevoziekenhuis
mwijnberg@flevoziekenhuis.edu · +31 6 123 590 76
Dr. Alice Gabon  van Ziekenhuis St. Jansdal
dragabon@stjansdal.nl   · +31 6 110 987 69

PERSONALIA
Links CV Maken · CV Voorbeelden

WINTERSWIJK
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