
 

Huisartsenpraktijk Vogelplein te Amersfoort 
zoekt een 

Praktijkondersteuner Somatiek 
(12-24 uur per week)        

Ben jij Praktijkondersteuner Somatiek, wil je graag werken in Amersfoort, lijkt het je leuk om de 
ouderenzorg en/of CVRM ketenzorg onder je hoede te krijgen en trekt een afwisselende baan in een 
praktijk met een multiculturele patiëntenpopulatie je aan? 

Dan zijn wij, huisartsenpraktijk Vogelplein op zoek naar jou! 

Onze huisartsenpraktijk staat in de wijk Liendert in Amersfoort. Wij leveren zorg aan 10.000 
patiënten. Als praktijkondersteuner (POH-S) maak je deel uit van een team van 8 huisartsen,              
3 praktijkondersteuners somatiek, 3 praktijkondersteuners GGZ, 10 doktersassistenten en een 
praktijkmanager. 
Wij werken met OmniHis Scipio en het ketenzorgprogramma is Portavita.  

Voor ons CVRM-spreekuur en de ouderenzorg zoeken wij  
een praktisch en positief ingesteld persoon met een afgeronde opleiding tot praktijkondersteuner. 
Ook wanneer je nog in opleiding bent word je uitgenodigd te solliciteren.  
Wanneer je ervaring hebt met ketenzorg is dat een pré.  

Deze functie kan eventueel ook ingevuld worden door 2 mensen. 

Je verzorgt zelfstandig het POH-spreekuur CVRM en denkt creatief mee over het te voeren beleid 
t.a.v. chronische ziekten. Je onderhoudt contacten met de zorggroep Huisartsen Eemland en andere 
zorgprofessionals op jouw aandachtsgebied(en). 

Als POH-ouderenzorg ben jij gespecialiseerd in het bieden van zorginhoudelijke ondersteuning aan 
(kwetsbare) ouderen uit onze patiëntenpopulatie. Jouw taken zijn gericht op het inventariseren van 
de zorgbehoefte, begeleiding, monitoring en organisatie van de zorg rondom de patiënt.  

Wij bieden  
een afwisselende en zelfstandige functie in een enthousiast team. Wij hechten veel waarde aan 
persoonlijke groei en ontwikkeling en bieden daartoe voldoende mogelijkheden. De 
arbeidsovereenkomst is voor een jaar met de intentie deze te verlengen. Het salaris is volgens de 
CAO huisartsenzorg.  

Geïnteresseerd?  
We horen graag van je! Stuur bij voorkeur voor 1 februari je schriftelijke sollicitatie met motivatie 
naar Huisartsenpraktijk Vogelplein, t.a.v. Betty Franken, praktijkmanager; Wiekslag 90A, 3815 GS 
Amersfoort. Of reageer via e-mail: praktijkmanager@vogelplein.nl   

 

Voor vragen kun je contact opnemen met de praktijk, tel.033-4794096. Je kunt dan vragen naar 
Betty Franken (praktijkmanager) of Margot de Vor (POH-S).   


