
Huisartsenpraktijk Zonneoord is op zoek naar een 
Verpleegkundige Ouderen  

voor de Psycho-Geriatrische Zorg 
voor 10 - 14 uur per week 

 
Huisartspraktijk Zonneoord is een grote huisartsenpraktijk gevestigd in de wijk Den Haag 
Zuidwest. De maatschap bestaat uit 9 vrijgevestigde huisartsen, aangevuld met twee vaste 
waarnemers.  
Het ondersteunend team bestaat uit dertien doktersassistentes, vier praktijkondersteuners 
en een diabetesverpleegkundige. 
 
Huisartsenpraktijk Zonneoord is een gecertificeerde praktijk waar excellente zorg hoog in 
het vaandel staat en de patiënt centraal wordt gesteld. 
 
Wegens vertrek van onze huidige Verpleegkundige Ouderen zoeken wij een BIG-
geregistreerde verpleegkundige met ervaring op zowel het gebied van de psychiatrie als 
geriatrische problematiek.  
 
In samenwerking met de huisartsen en POH-ouderenzorg (en vaste specialisten 
ouderengeneeskunde) geef je vorm aan de zorg voor kwetsbare ouderen met psychische, 
cognitieve en somatische problematiek.  
 
De functie bestaat onder meer ut de volgende werkzaamheden: 

 Op verzoek van de huisarts, in de thuissituatie beoordelen van kwetsbare ouderen 
met cognitieve en psychiatrische problematiek.  

 Inventariseren en verhelderen van probleemgebieden . 
 Uitvoeren van diagnostiek zoals het afnemen van een MMSE, GDS, of een 

screeningsinstrument op kwetsbaarheid zoals de TRAZAG. 
 Contact leggen en onderhouden met familieleden en mantelzorgers.  
 Educatie en voorlichting over dementie aan deze betrokkenen. 
 Overleggen en contact houden met Thuiszorg medewerkers en casemanagers. 
 Overleggen met betrokken huisarts en zo nodig een specialist oudergeneeskunde. 
 Organiseren van MDO’s in samenwerking met de POH-ouderenzorg. 

 
Het is dan ook noodzakelijk dat je beschikt over de volgende vaardigheden en 
competenties: 

 Je kan zelfstandig en planmatig werken. 
 Je bent sociaal en communicatief vaardig. 
 Je kunt een netwerk bouwen en onderhouden. 
 Je bent analytisch ingesteld.  



 Je bent vaardig in het gebruik van methoden en gesprekstechnieken die relevant 
zijn voor de GGZ van ouderen en hun mantelzorgers. 

 
Heb jij zin om ons team te versterken en zo de zorg voor onze kwetsbare ouderen in 
Bouwlust en Waldeck te waarborgen? Stuur dan je sollicitatie en CV naar: 
 
Kim Herders, praktijkmanager 
Huisartsenpraktijk Zonneoord 
Zonneoord 288H 
2544KM Den Haag 
herders@zonneoord.com 
www.zonneoord.com  
 
 
 
 
 
 
 


