
 

Vacature Praktijkondersteuner (Somatiek) 

2-3 dagen (0,4-0,6 fte) 

Huisartsenpraktijk Keijzer, locatie Esperantostraat, is een groeiende praktijk aan de rand van het centrum. 

We bieden huisartsenzorg aan ongeveer 2000 patiënten en willen doorgroeien naar in ieder geval 2200 

patiënten. Door de groei is er ruimte voor een praktijkondersteuner. 

In de praktijk werken momenteel 1 vaste huisarts, een waarnemer, 3 assistenten, een praktijkondersteuner 

GGZ en een praktijkmanager. We werken nauw samen met onze locatie Regentesselaan. 

 De functie 

Je ondersteunt de huisarts en draait eigen spreekuren gericht op patiënten met verschillende vormen van 

chronische gezondheidsproblemen, zoals diabeteszorg, CVRM, astma/ COPD en stoppen met roken. Je 

ondersteunt, begeleidt en behandelt de patiënten met als doel adequaat antwoord te geven op de 

zorgvraag. Je kunt de ketenzorgprogramma's managen op patiënt- en op programma niveau en je het 

houdt het overzicht. Je kunt kwaliteitscijfers en verbeterplannen bewaken. 

Wij zoeken een 'allround' praktijkondersteuner voor de ketenzorgprogramma's die de zorg voor de 

chronische patiënten op zich neemt. Een flexibele collega, die stressbestendig is met sterke 

communicatieve vaardigheden. 

● Je bent in het bezit van het diploma praktijkondersteuner somatiek 

● Werkervaring in de huisartsenzorg is een pré 

● Je kunt zelfstandig werken, maar bent daarnaast ook een teamspeler 

● Je bent gewend protocollair te werken maar kan indien nodig ook afwijken van de standaarden 

● Geen must, maar wel een pré: ervaring met Promedico en VitalHealth (KIS) 

● Salaris volgens cao-huisartsenzorg schaal 7 € 3038 - € 3994 per maand  

● 8% vakantiegeld 

● Eindejaarsuitkering volgens CAO Huisartsenzorg 

● Mogelijkheid tot ontwikkeling, denk hierbij aan nascholing en ruimte voor persoonlijke groei 

● Een uitdagende en fijne werkplek binnen een gezellig team. Wij organiseren regelmatig praktijk-

uitjes. 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd in de functie? Stuur een mail naar pc.keijzer@ezorg.nl 

Contact 

Voor vragen over de vacature of de praktijk kan je contact opnemen met M. Sonderen, praktijkmanager, 

pc.keijzer@ezorg.nl 

www.huisartsenpraktijkdenhaag.com 

http://www.huisartsenpraktijkdenhaag.com/

