
 

 

 

 

 

 

Huisartsenzorg Akelei is een HOED (Huisartsen Onder Één Dak) organisatie, bestaande uit 4 huisartsenpraktijken (5 

huisartsen). De huisartsen worden ondersteund door een gezellig team: 3 vaste waarnemers, 6 praktijkondersteuners 

(somatiek en GGZ), 2 huisverpleegkundigen, 10 doktersassistenten, 4 assistentes in opleiding, 2 huisartsen in opleiding 

en 2 praktijkmanagers. 

We zijn gevestigd in een eerstelijnscentrum. Hier bevinden zich een apotheek, een praktijk voor fysiotherapie, een 

diëtistenpraktijk en een eerstelijnspsychologenpraktijk. Ook de thuiszorg van Florence werkt vanuit het centrum. 

 

We zijn per direct op zoek naar een: 

Praktijkondersteuner (somatiek) (17 uur per week) 

Taken 

Een praktijkondersteuner: 

• coördineert de ketenzorg voor chronische aandoeningen (voor Diabetes Mellitus II, CVRM en 

Astma/COPD) 

• houdt zelfstandig spreekuur en draagt zorg voor de organisatie van de zorg en huisvisites; 

• verleent medisch-inhoudelijke zorg voor chronische aandoeningen (behandelplan, voorlichting en 

instructie). 

Wij vragen: 

• diploma tot praktijkondersteuner en bij voorkeur ervaring met (keten)zorg 

• bij voorkeur kunnen uitvoeren en interpreteren van spirometrie (uitslagen) 

• uitstekende sociale vaardigheden en een patiëntvriendelijke houding 

• ervaring met digitaal werken (bekend met Medicom (HIS) is een pré (KIS) 

 

Wij bieden: 

• een uitdagende functie in een gezellig team van 4 enthousiaste en innovatieve praktijkondersteuners 

en 5 huisartsen 

• veel mogelijkheden tot verdere verdieping en scholing: denk aan ouderenzorg, spirometrie, stoppen 

met roken, insuline 

• de huisartsen werken samen in multidisciplinaire zorgprogramma’s, naast de ketenzorgprogramma’s, 

dat zijn bijvoorbeeld ‘Vitamine D’, ‘Ondervoeding bij ouderen’ en ’Leefstijl’. Voor de implementatie en 

uitvoering van deze zorgprogramma’s is ook een rol voor de POH medewerkers weggelegd 

• een salaris conform de CAO Huisartsenzorg 

 

Overige informatie 

De werkdagen zijn in overleg, voorkeur voor woensdag en vrijdag. 

 

Reageren 

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan op deze vacature. Bel met mw. dr. Jiska Snoeck-Stroband, huisarts, via (070) 209 

2750 of mail je motivatiebrief met je cv naar Barbara Hensen (praktijkmanager), emailadres: barbara.akelei@gmail.com  

 

Sluitingsdatum: 1 augustus 2022     www.akeleihuisartsenzorg.nl 

mailto:barbara.akelei@gmail.com

