Word jij onze nieuwe collega? Je komt te werken in één van de grootste huisartsenpraktijken in Den
Haag in een veelzijdig en prettig team dat graag klaar staat voor onze diverse patiëntenpopulatie. Wij
hebben een vacature voor een:
Enthousiaste praktijkondersteuner somatiek (24 uur per week)
Als praktijkondersteuner somatiek vervul je een belangrijke rol binnen onze organisatie: jij bent hét
gezicht en aanspreekpunt voor onze patiënten met diverse chronisch somatische aandoeningen.
Wat ga jij doen?







Je hebt zelfstandig spreekuur voor patiënten met diabetes, COPD / astma en CVRM;
Tijdens deze spreekuren voer je de intake en anamnese uit en je stelt in overleg met de
patiënt en huisarts een zorgplan op;
Je coördineert de opvolging van het zorgplan en de continuïteit van de behandeling;
Je bewaakt de juiste ketenzorg voor de patiënt en maakt daarbij gebruik van de sociale kaart
van Den Haag;
Je begeleidt en coacht de patiënt in het leren omgaan met de aandoening en het hebben van
een gezonde leefstijl;
Je zorgt voor een correcte verslaglegging in het HIS en KIS en je verdiept je in de laatste
richtlijnen en ontwikkelingen van de diverse chronische ziektebeelden;

Wat bieden wij?







Een uitdagende functie vooralsnog voor de duur van één jaar voor 24 uur per week;
Een nauwe en collegiale samenwerking met onze huisartsen, doktersassistentes en andere
praktijkondersteuners;
Een patiëntenpopulatie bestaande uit deels migranten, deels geboren en getogen
Hagenezen;
Een dynamische werkomgeving met een uitgebreid en divers team;
Ruimte voor scholing en verdere professionele ontwikkeling;
Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Huisartsenzorg.

Wie ben jij?








Je bent een gediplomeerd praktijkondersteuner somatiek en hebt bij voorkeur interesse in
COPD / astma;
Je hebt minimaal één jaar relevante werkervaring;
Je bent bereid protocollair te werken en de laatste richtlijnen en ontwikkelingen op te
volgen;
Je hebt kennis van geautomatiseerde HIS- en KIS- systemen (bij voorkeur Medicom);
Je bent een alleskunner en een enthousiaste en harde werker;
Je kunt zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen;
Vooral ben jij een fijne collega om mee samen te werken met een proactieve houding en een
patiëntvriendelijke instelling.

Ben jij een starter die van aanpakken weet en veel wil leren in een uitdagende werkomgeving? Of
ben jij die ervaren kracht die aan een half woord genoeg heeft? Wij zien jou graag in ons team!
Over Huisartsenpraktijk Zonneoord
Huisartsenpraktijk Zonneoord is met zes praktijken één van de grootste HOED-en in Den Haag en
staat midden in de samenleving. Ons team bestaat uit 9 huisartsen, waarnemende huisartsen, artsen
in opleiding, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, praktijkmanagers, doktersassistenten en
stagiaires. De praktijk levert dagelijkse huisartsenzorg en is daarnaast, samen met onze twee
kaderartsen, actief met ketenzorg voor diabetes, hart- en vaatziektes, COPD en kwetsbare ouderen.
De patiëntenpopulatie is divers en bestaat deels uit migranten en deels geboren en getogen
Hagenezen. Kwetsbare ouderen vormen een toenemende groep van onze patiëntenpopulatie.
Wij hebben een nauwe samenwerking met andere zorgdisciplines binnen het gezondheidscentrum
van PIUS X, zoals GGZ, farmacie, fysiotherapie, diëtiek en verloskunde. De praktijk is HaZo24
gecertificeerd en een erkend leerbedrijf. Wij werken volgens de LEAN-methodiek en volgen
ontwikkelingen in de eerstelijnszorg proactief op.

Wil jij solliciteren?
We nodigen je uit om jouw CV en sollicitatiebrief te versturen naar: sollicitaties@zonneoord.com ,
t.a.v. Kim Herders (praktijkmanager). Heb je nog vragen over de functie of vind je het fijn om een
keer mee te kijken in onze praktijk dan kan je via onze contactgegevens contact opnemen met Kim
Herders.
Contactgegevens:
Huisartsenpraktijk Zonneoord
Zonneoord 288H
2544 KM Den Haag
Tel.: 070 – 321 45 67

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

