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Rozenburg, maart 2019 

 

Vacature Praktijkondersteun(st)er Somatiek 27-32 uur per week, het betreft een tijdelijke 

aanstelling van 4-6 maanden met eventueel uitloop tot  maximum 1 jaar. 

 

Wij zijn op zoek naar een zelfstandig werkende gediplomeerde praktijkondersteun(st)er. 
 

Heb jij je HBO diploma POH s en heb jij werkervaring op het gebied van de ketenzorg, DM, COPD, 

CVRM en ben jij in staat zelfstandig deze ketens te draaien? Heb jij de competenties om  binnen een 

groot team je staande te houden en ook medisch inhoudelijk over de ketens mee te denken en van 

toegevoegde waarde te zijn voor de arts? Ben jij een positief ingesteld persoon die hoge werkdruk om kan 

zetten naar lekker bezig zijn? 

 

Lees dan verder want dan zijn wij op zoek naar jou!! 

 

Over Huisartsenpraktijk Blankenburg 

Huisartsenpraktijk Blankenburg is de enige huisartsenpraktijk in het dorp Rozenburg. Hiermee hebben 

wij de zorg voor 12425 patiënten en willen wij ons onderscheiden door zoveel mogelijk zorg in 

Rozenburg te leveren voor de patiënt. Wij werken samen met specialisten uit het ziekenhuis en behoren 

tot het academische netwerk van huisartsenpraktijken welk verbonden is aan het Erasmus Medisch 

Centrum.  

 

Functieomschrijving: 

De functie bestaat uit onder andere de volgende resultaat gebieden; 

• Inventariseert en analyseert de medische-, verpleegkundige- of sociale problemen van de patiënt, 

waarbij sprake is van chronische- en / of complexe patiëntsituaties; 

• Kan op basis van anamnese en bevindingen doorverwijzen naar andere zorgverleners in de 1e lijn 

en, i.o.m. huisarts, naar de 2e lijn; 

• Stelt in overleg met de patiënt een zorgplan op; 

• Er is sprake van coördinatie binnen de gemaakte werkafspraken van het zorgproces; 

• Voert op basis van bevoegd- en bekwaamheid verpleegtechnische handelingen uit; 

• Geeft in voorkomend geval psychosociale begeleiding; 

• Draagt zorg voor afstemming en terugkoppeling aan de huisarts; 

• Adviseert over de best passende toedieningsvorm van door de huisarts voorgeschreven 

geneesmiddelen; 

• Regisseert het eigen spreekuur ten behoeve van de patiënten en samenwerking met andere 

betrokkenen bij de behandeling. 
 

Wie/wat ben jij?: 

• HBO opleiding tot POH S. 

• In staat tot overdracht van kennis en vaardigheden in het kader van onderwijs aan stagiaires, 

doktersassistenten en huisartsen (in opleiding): 



 A.J. van der Born  L.A.A. Spee  J.A. de Vries  M.J. van der Wateren 

 

 
  

 

   

• Flexibel; 

• Je hebt een brede kennis van doelgroepen en kennis van en ervaring met specifieke ziektebeelden 

van de doelgroep; 

• Je bent in staat om je op een fijne en respect volle manier te presenteren in een groot team met 

voornamelijk vrouwen; 

• Je woont in de omgeving Rozenburg zh; 

• Je bent in staat om de drukte van alle dag in een huisartsenpraktijk om te zetten in een fijne en 

efficiënte werksfeer; 

• Je voelt je betrokken om je zelf te blijven ontwikkelen; 

• Je bent een positief persoon; 

 

Wij bieden 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

• Kilometervergoeding; 

• Eindejaarsuitkering; 

• Vergoeding voor laag ziekte verzuim; 

• Verjaardagscadeau; 

• Wekelijks een gezamenlijke lunch op kosten van de praktijk; 

 

Schaalniveau 

Inschaling vindt plaats op diploma, kennis en ervaring. 

 

Werkomgeving 

Huisartsenpraktijk Blankenburg is gelegen in het voormalige eiland  Rozenburg. De praktijk is prima te 

bereiken met de auto en via het OV per bus. 

 

Voor meer informatie over deze vacature; 

Anne Marie. Romers | praktijkmanager Huisartsenpraktijk Blankenburg. 

annemarie@huisartsenpraktijkblankenburg.nl of 0181-820925 
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