
 
 

Voor onze NHG-geaccrediteerde praktijk in Den Haag zijn wij per 1 mei 2022 op zoek naar uitbreiding van 
ons team: 

Betrokken Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) voor drie dagen per week 

 

Ben jij wie wij zoeken? 

Voor onze huisartsenpraktijk V&V Huisartsen te Den Haag zijn wij op zoek naar een betrokken, 
gediplomeerde praktijkondersteuner somatiek. Je richt je met name op ketenzorg voor diabetes mellitus, 
astma/COPD en (preventie van) hart- en vaatziekten. Als POH-S zie je het gehele spectrum waardoor je een 
breed en gevarieerd werkveld hebt. 

Tijdens de periodieke controles geef je de cliënt begeleiding en advies. Daarnaast vind je zelfmanagement 
belangrijk en ben je in staat cliënten hierin te enthousiasmeren en te ondersteunen. Je denkt en werkt ook 
graag samen met andere disciplines en ben je actief bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties 
binnen de chronische zorg op lokaal niveau. 

Wie zijn wij? 

V&V Huisartsen is een middelgrote huisartsenpraktijk met 3500 patiënten. De praktijk is gelegen in 
Rustenburg-Oostbroek en kent een gevarieerde patiëntenpopulatie. Het gezellige en professionele team 
bestaat uit 4 vaste huisartsen, 3 doktersassistentes, 1 POH-somatiek, 2 POH-GGZ, 1 praktijkmanager en 2 
huisartsen in opleiding. 
Verder zitten er nog een fysiotherapeut en een diëtist bij ons in het pand. Iedereen is laagdrempelig 
benaderbaar en naast het werk vinden we ook betrokkenheid en verbinding belangrijk. Zo lunchen we 
gezamenlijk en is er twee keer per jaar een bedrijfsuitje. 

Functie eisen 

• Gediplomeerd Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) 
• Goede communicatieve vaardigheden, beheersing van Nederlandse en Engelse taal. 
• Zelfstandig spreekuur kunnen draaien 
• Affiniteit met een brede patiëntenpopulatie 
• Affiniteit met opleiden van doktersassistentes 
• Teamplayer, stressbestendig en flexibel 
• Ervaring met Medicom is een pré 

 

Wij bieden jou 

• Een leuke werkomgeving met fijne collega’s 
• Zelfstandige functie met mogelijkheden voor ontwikkeling 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO Huisartsenzorg 
• Een moderne NHG geaccrediteerde huisartsenpraktijk 
• Een jaarcontract met uitzicht op vaste aanstelling 

Ben jij die enthousiaste, energieke, gezellige medewerker met een afgeronde post HBO-opleiding tot 
praktijkondersteuner? Beschik je over goede contactuele eigenschappen, een creatief denkvermogen en 
bent je proactief? Denk je graag mee over beleid ten aanzien van patiënten? Dan ben jij degene die wij 
zoeken. 

We ontvangen je motivatiebrief en cv graag per e-mail aan sollicitatie@venvhuisartsen.nl  

Meer informatie over onze praktijk kun je vinden op  www.venvhuisartsen.nl 
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