
 

 

Functieomschrijving: 
 
Huisartspraktijk Reedijk (https://huisartsenpraktijkreedijk.uwartsonline.nl) zoekt per  
1 januari 2021 een nieuwe gediplomeerde praktijkondersteuner somatiek voor ca 22 uur per 
week.  
 
nb Twee kleinere dienstverbanden zijn ook bespreekbaar, 1 voor astma/COPD, 1 voor DM/CVRM.  
 
Onze praktijk ligt in de oude dorpskern van Bunnik. We werken met een klein team van twee 
huisartsen, twee assistentes en een praktijkondersteuner GGZ. Er wordt nauw samengewerkt  met 
de eerstelijnszorgverleners in de gemeente Bunnik.  
We zijn aangesloten bij de zorggroep Unicum ZOU. We werken met Promedico ASP, en de prak-
tijk telt 2220 patiënten. 
 
Als praktijkondersteuner in onze praktijk doe je allround POH-spreekuur. 
Je belangrijkste taken bestaan uit:  

- adviseren over gezonde leefstijl 

- begeleiden bij stoppen-met-roken 

- begeleiding van patiënten met DM en CVRM binnen de ketenzorg  

- zorgdragen voor de tussentijdse monitoring en aanleveren van de zorgindicatoren via VIP Live  

- begeleiding van astma/COPD patiënten  

- verrichten van spirometrie en enkel-arm index 
 
 
Competenties 
 
Wij zoeken een praktijkondersteuner 
* met een afgeronde post HBO opleiding tot POH 
* met goede contactuele vaardigheden en affiniteit met ouderen 
* die goed zelfstandig kan werken 
* die bij voorkeur ervaring heeft met het werken binnen een ketenzorg programma 
* die de Caspir cursus, de Langerhans cursus insuline therapie en Stoppen met Roken cursus 

heeft gevolgd of bereid is deze te volgen 
* die ervaring heeft met het werken met protocollen en multidisciplinaire zorgprogramma’s  
* die zeer vaardig is op de computer en uit de voeten kan met databeheer, ervaring met Promed-

ico ASP is een pre.  
 
 
Wat bieden wij 
 
Een baan met veel verantwoordelijkheid, binnen een klein hecht team, met laagdrempelig overleg 
en mogelijkheid tot verdere verdieping en scholing.  
Arbeidsdagen- en tijden in overleg, maar niet op de donderdagen.  
Om te beginnen voor 22 uur, met mogelijk uitbreiding in de toekomst.  
Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband. 
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO huisartsenzorg, 
 
 
Contactinformatie  
 
Is je belangstelling gewekt en wil je komen kennismaken?  
Mail dan je sollicitatiebrief met CV naar m.reedijk@xs4all.nl, ter attente van Mw. M. Reedijk, 
huisarts en praktijkhoudster. Ook indien je nog vragen hebt kun je mailen.  
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