Onze praktijk in Katwijk aan de Rijn zoekt een tweede

Praktijkondersteuner-Somatiek
De functie:
De praktijkondersteuner (POH) verleent gedelegeerde medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg, in
het bijzonder aan patiënten met een chronische ziekte en heeft daarnaast niet-patiëntgebonden taken. De
POH is toegerust om te gaan met alle leeftijdsgroepen en vervult complexe zorg.
De POH richt zich op preventie en begeleiding van mensen met diabetes mellitus, astma/COPD en
cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast ontstaat er een steeds grotere uitdaging binnen de ouderenzorg
vanwege het toenemend aantal 75-plussers. De POH heeft een belangrijke taak om zowel de zorg als de
welzijnsaspecten voor ouderen te coördineren. Dit heeft het doel ouderen te helpen hun zelfstandigheid zo
lang mogelijk te behouden.
In samenwerking met andere praktijken van de Zorggroep Katwijk werken wij met de volgende
zorgprogramma’s:
- Diabetes Mellitus
- Preventie Hart- en Vaatziekten
- COPD en Astma
- Hartfalen
- Ouderenzorg
Er wordt gewerkt met Huisartsen Informatie Systeem Medicom en het VitalHealth Keten Informatie
Systeem (KIS).
Naar verwachting verhuist de praktijk september dit jaar naar een nieuwe ruimte binnen Medisch Centrum
de Coepel, een modern gezondheidscentrum met een diversiteit aan andere zorgverleners.

Functie eisen:
- Afgeronde HBO opleiding POH somatiek;
- Werkervaring met bovengenoemde Ketenzorgprogramma’s;
- Ervaring in een huisartsenpraktijk en affiniteit met ouderenzorg;
- Patiënten adviseren en coachen om te komen tot een gezonde leefstijl;
- Goede sociale -en communicatieve eigenschappen;
- Enthousiast, flexibel en zelfstandig.
Wij bieden:
- Een prima georganiseerde NHG geaccrediteerde huisartsenpraktijk, waarin de chronische zorg goed is
opgezet;
- Een gezellige werkomgeving in een praktijk met een dorps karakter, waarbij een goed contact met de patiënt
voorop staat.
- Een zelfstandige, uitdagende en afwisselende functie met veel mogelijkheden voor eigen inbreng
en de gelegenheid om verder bij te dragen aan de kwaliteit van de geleverde zorg;
- Directe samenwerking met een collega POH somatiek in de praktijk, waarin de taken onderling afgestemd

-

worden;
Een dagelijks overleg met een van de huisartsen
Uitstekende samenwerking met andere eerstelijns hulpverleners;
Regelmatig collegiaal overleg met andere POH somatiek medewerkers binnen de Zorggroep Katwijk;
Voldoende mogelijkheden voor scholing, vaak georganiseerd vanuit of door de Zorggroep;
Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Huisartsenzorg;
Een arbeidsovereenkomst voor 16 uur per week;
De intentie te komen tot een vast dienstverband;
Solliciteren:
Ben jij die betrokken en ondernemende POH somatiek en voel jij je aangetrokken tot deze vacature?
Dan zien wij uit naar je motivatiebrief en CV. Deze kun je sturen naar huisartsvogel@ezorg.nl
Heb je eerst behoefte aan meer aanvullende informatie over de functie, neem dan contact op met Mw. E.
Vogel.

