
Wil je graag (samen)werken als Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) gediplomeerd of (bereidheid) 
in opleiding in een toekomstgerichte huisartsenpraktijk? 
Omdat onze POH de opleiding tot PA gaat volgen, zijn wij voor huisartsenpraktijk de Getijden 2 in 
Vlissingen wij op zoek naar een enthousiaste: 
 

Praktijkondersteuner Somatiek 
gediplomeerd of (bereidheid) in opleiding 

voor 26,5 uur gemiddeld per week 
 
De praktijk Getijden 2 heeft ruim 3800 patiënten en is samen met de praktijk Getijden 1 gesitueerd in 
een vleugel van het poliklinisch ziekenhuis ADRZ te Vlissingen. In onze praktijk werken 3 artsen en een 
verpleegkundig specialist. De praktijk heeft continue assistentenondersteuning (waaronder een 
spreekuurondersteuner-huisarts) en heeft meerdere praktijkondersteuners (POH-ouderen, POH-jeugd 
en POH-GGZ). 
Als POH-S ben je bij ons verantwoordelijk voor het uitvoeren van door de huisarts gedelegeerde 
medisch-inhoudelijke zorgtaken aan patiënten met een chronische aandoening zoals DM, Astma/COPD 
en cardiovasculaire problematiek. Je bent een spil in de zorg voor patiënten met chronische ziekten en 
werkt hiervoor waar nodig samen met anderen.  
Je houdt zelfstandig spreekuur waarbij je zorg draagt voor voorlichting, educatie en instructies aan de 
patiënt en je legt tevens huisbezoeken af. Je verzorgt jouw eigen patiëntenadministratie en je hebt een 
belangrijke taak op het gebied van kwaliteitszorg.  
 
Wat bieden we jou? 

- Een uitdagende en afwisselende baan in een geaccrediteerde praktijk. 
- Je komt te werken voor een betrokken werkgever,  in een team van samenwerkende collega’s, 

waar een open werksfeer heerst. 
- Je standplaats wordt Vlissingen. 
- De mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid. 
- De werktijden worden vastgesteld in overleg met de huisarts, maar vallen binnen kantoortijden: 

van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.30 uur. 
- Je komt in dienst van Getijden 2 onder voorwaarden van de CAO Huisartsenzorg.  

Het salaris is voor een gediplomeerde praktijkondersteuner afhankelijk van opleiding en 
werkervaring: salarisschaal 7 , min. € 3.192 – max. €  4.197 bruto op fulltime basis. 
 

Wat zoeken wij? 
- Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 
- Je hebt je diploma HBO Verpleegkunde behaald en je BIG registratie is geldig; 
- Je hebt de postbachelor opleiding tot POH afgerond óf bent bereid deze te volgen middels een 

leer-/arbeidsovereenkomst, dit (in overleg)  naast je uren bij Huisartsenpraktijk de Getijden; 
- Je bent klantvriendelijk en je hebt een patiëntgerichte werkhouding. 
- Je hebt ervaring en affiniteit met patiënten met een chronische ziekte en met ouderen; 
- Je beschikt over communicatieve, organisatorische en sociale vaardigheden; 
- Je bent een zelfstandige werker die waar nodig samenwerkt met de huisartsen en de collega’s; 
- Je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen onze huisartsenpraktijk. 
- Ervaring met Huisarts Informatie Systeem Medicom is een pré. 

Nieuwsgierig?  
Meer informatie over onze praktijk kun je vinden op onze website www.getijdendokters.nl 



Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met dr. W. Umans, praktijkhouder Getijden 2. 
Per mail W.umans@getijdendokters.nl of via ons algemeen praktijknummer 0118-412525. 
 
Sollicitaties: 
Stuur jouw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae voor 5 juni 2022 naar onze praktijkmanager 
s.bernard@zhco-periscaldes.nl  
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


