
Praktijkondersteuner Somatiek (POH-s) voor 17 tot 25 uur per week 
 
Word jij enthousiast van het werken in een huisartsenpraktijk waarbij patiëntenzorg, 
innovatie en persoonlijke ontwikkeling voorop staan? Dan zoeken wij jou om ons ambitieuze 
team van Huisartsenpraktijk Nieuw-Rhenen te komen versterken! 
 
Wat we je bieden: 
Als POH-s ben je de spin in het web voor de chronische zorg aan patiënten met DM2, CVRM, COPD 
en/of Astma. Op het spreekuur en tijdens visites verzorg je de vaste controles en neem je 
longfunctietesten af. Samen met de 2 andere POH-s houd je de voortgang en kwaliteit op orde en 
zoek je naar nieuwe kansen. Eén van die kansen is de ouderenzorg. Deze willen we geprotocolleerd 
gaan aanbieden en daarbij is de bijdrage van de POH van groot belang! 
 
Wat we van je verwachten: 
– je hebt (bijna) het HBO diploma Praktijkondersteuner Somatiek; 
– bij voorkeur heb je de opleiding Caspir en/of Langerhans gevolgd; 
– bij voorkeur heb je relevante werkervaring; 
– je bent een coach en motivator; 
– je werkt vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid; 
– je hebt interesse in en mogelijkheden voor het leveren van zorg aan de kwetsbare ouderen; 
– je kunt goed en leesbaar verslag leggen in het digitale patiëntendossier. 
 
Je bent een positief ingestelde teamspeler die samen met de anderen van het team elke dag wil 
bouwen aan steeds betere zorg. Je kunt feedback geven en ontvangen en je hebt een coachende 
stijl. Je geniet van het persoonlijke contact met patiënten. 
 
Waar ga je werken: 
Huisartsenpraktijk Nieuw-Rhenen is een geaccrediteerde opleidingspraktijk. Wij zijn professionals 
met het motto “Werken met hoofd, hart en handen”. We zien overal kansen en werken 
oplossingsgericht. Ons team bestaat uit 5 assistentes, 4 huisartsen, 1 Aios, 3 POH-s, 1 POH-GGZ, een 
praktijkmanager en een managementassistente. Onze patiënten zijn gewend aan eigen 
verantwoordelijkheid en zoeken naar jouw hulp bij oplossingen. 
  
Voor de arbeidsvoorwaarden volgen we de cao Huisartsenzorg en voor algemene informatie over 
de praktijk verwijzen we je naar www.hpnieuwrhenen.nl. 
  
Enthousiast geworden? Stuur dan zo snel mogelijk jouw cv en een motivatiebrief naar de 
praktijkmanager Peter Hollemans via p.hollemans@hpnieuwrhenen.nl. Als wij enthousiast worden 
van jouw sollicitatie zullen we snel contact opnemen om een kennismaking in te plannen! 
 
 
 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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