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Ons Bedrijf

Prolira BV brengt het eerste medisch apparaat op de markt voor detectie en monitoring van acute
encefalopathie en delirium op basis van EEG. Dit apparaat wordt als alternatief gebruikt voor
subjectieve vragenlijsten zoals de DOSS en de CAM-ICU. Acute encefalopathie en delirium is een vorm
van het acuut falen van het brein en is een complicatie met ernstige gevolgen voor de patiënt en diens
omgeving, en met negatieve financiële gevolgen voor de zorg en de samenleving.
Prolira BV is een spin-off bedrijf van het UMC Utrecht, opgericht in 2015 opgericht. Het UMC Utrecht
heeft veel onderzoek gedaan voor de ontwikkeling van DeltaScan. Prolira is gevestigd op het Utrecht
Science Park, bij de incubator UtrechtInc.
Prolira heeft het eerste apparaat ter wereld ontwikkeld voor het detecteren en monitoren van
acute encefalopathie en delirium op basis van EEG

DeltaScan is het eerste CE goedgekeurde medisch apparaat voor detectie en monitoring van acute
encefalopathie (AE) en delirium. DeltaScan maakt het mogelijk dat zorgprofessionals objectief
hersenactiviteit kunnen meten door middel van een één-kanaals EEG. Op basis van de score (tussen 1
en 5) wordt er een uitspraak worden gedaan over hoe waarschijnlijk of hoe onwaarschijnlijk het EEG
past bij iemand met AE en/of delirium.
Clinical Application Specialist (CAS)

Prolira is op zoek naar een ervaren zorgprofessional met een sterke affiniteit met het implementeren
van zorginnovaties en verbeterprocessen. De CAS heeft bij voorkeur uitgebreide werkervaring op
minstens een van de volgende afdelingen binnen een ziekenhuis; op de ICU, een cardio thoracale
verpleegafdeling of een geriatrische traumatologie afdeling.
De CAS is sterk gemotiveerd en neemt verantwoordelijkheid in het verbeteren van patiëntenzorg door
middel van het implementeren van nieuwe relevante medische technologie. De CAS kan uitstekend
communiceren met artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen, en heeft een goed gevoel hoe
verhoudingen binnen een afdeling liggen en positief beïnvloed kunnen worden. De CAS heeft als
voornaamste taak het optimaal trainen en motiveren van zorgprofessionals voor het gebruik van
DeltaScan. De CAS is aanspreekpunt voor technische en medische vragen van de gebruikers van
DeltaScan en werkt nauw samen met de projectleider van een ziekenhuis waar DeltaScan wordt
geïntroduceerd. Dit alles om tot een zo goed mogelijke implementatie te komen.
We zijn op zoek naar een teamplayer die in het groeiende implementatie-team een bijdrage levert aan
het implementeren van DeltaScan op Intensive Care en verpleegafdelingen in Nederland.
Je rapporteert aan de Chief Clinical Officer en maakt onderdeel uit van het implementatie-team. Je
bent in staat om te bouwen aan goede klantrelaties. Je werkt ook veel samen met het sales team om
hen te voorzien van klinische input. Samen met het sales team ben je ook regelmatig op congres om
op de stand en in side-events te presenteren en geïnteresseerden te woord te staan.
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WIJ ZOEKEN
Wij zoeken een zorgprofessional die affiniteit heeft met:
•
•
•
•
•

Acuut breinfalen
Het klinisch gebruik van medische apparatuur
Het geven van onderwijs en instructie over DeltaScan aan verpleegkundigen en artsen
Kennis van de cultuur en gewoontes in een ziekenhuis die relevant zijn voor succesvolle
implementatie van DeltaScan
Projectmanagement

JE BENT GOED IN
•
•
•
•

Samenwerken; het bouwen aan goede klantrelaties, zelfstandig werken en plannen
Het interpreteren van wetenschappelijk studies en de kennis ervan te gebruiken in het veld
Onderwijs en instructieve geven; Je bent goed in het geven van onderwijs met betrekking tot
innovatieve medische apparatuur en je kunt goed verschillende klinische verbanden leggen
Talen: Nederlands en Engels vloeiend, Duits is een pre

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN
•
•
•
•
•
•

Bijdrage leveren aan de implementatie van een uniek en innovatief medisch apparaat
Samenwerken met internationale delirium experts
Stimulerende start-up omgeving
Samenwerken met een multidisciplinair team van R&D, marketing en sales professionals
Een jaarcontract met uitzicht op verlenging bij goed functioneren
Marktconform salaris

Is dit jouw baan? Stuur je CV en motivatie naar Tjeerd de Boorder, Chief Clinical Officer,
t.deboorder@prolira.com
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