
 

 

 

 

  

Wij zoeken een praktijkondersteuner-somatiek (POH-s)  

voor 16 uur per week! 

Wat ga je doen? 

De POH-s biedt zorg aan patiënten met een 
chronische aandoening. Denk hierbij aan 
diabetes, astma/ COPD of (risico op) hart- en 
vaatziekten. Je coördineert deze zorg en 
organiseert zelfstandig spreekuren voor 
deze patiëntengroepen. Afhankelijk van je 
ervaring en affiniteit, bied je ook zorg aan 
kwetsbare ouderen.  
 

Wie zijn wij? 

Huisartsenpraktijk Kattenbroek is een 

moderne huisartsenpraktijk, gevestigd in 

een gezondheidscentrum in de wijk 

Kattenbroek. Het team bestaat uit zes 

huisartsen, drie praktijkondersteuners 

somatiek, drie praktijkondersteuners GGZ en 

acht assistentes. Daarnaast leiden wij ook 

huisartsen en assistentes op. Wij zijn een 

NHG-geaccrediteerde praktijk. 

Wij denken en werken volgens de principes 

van ‘Positieve Gezondheid’. Deze principes 

komen ook terug in de projecten en 

werkgroepen in de wijk, waar wij ook deel 

van uitmaken.  

 

 

Wat vragen we van jou? 

• Een POH-Somatiek diploma (of je 
hebt deze bijna); 

• Ervaring met zorg voor patiënten 
met diabetes, astma/ COPD of (risico 
op) hart- en vaatziekten; 

• Bij voorkeur ervaring met patiënten 
die insuline spuiten; 

• Een vriendelijke en patiëntgerichte 
werkhouding; 

• Je kunt goed zelfstandig en in 
teamverband werken; 

• Je bent flexibel en stressbestendig; 

• Enthousiasme voor het beroep; 

• Je staat open voor vernieuwingen en 
voor het verbeteren van zorg. 

• Je houdt op z’n tijd van gezelligheid 

met collega’s en vindt het belangrijk 

om aandacht te besteden aan lief en 

leed binnen het team. 

 

Wat bieden wij jou? 
 

• Een moderne werkplek met een 
prettige sfeer binnen een hecht 
team; 

• Een veelzijdige en uitdagende baan, 
met ruimte voor eigen inbreng en 
ideeën; 

• De mogelijkheid om je te blijven 
ontwikkelen door het volgen van 
relevante scholing; 

• Salaris- en arbeidsvoorwaarden 
conform de CAO huisartsenzorg. 

 

Solliciteren of extra informatie? 

Contactpersonen: José van ’t Ooster & Ewald Schenkels 

Telefoonnummer: 033-4560750 | Emailadres: huisartsenpraktijkkattenbroek@solcon.nl 

We ontvangen je motivatiebrief en cv graag voor 17 juni 2022! 
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