
 

 

ALLROUND POH/PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE VOOR 16 UUR PER WEEK gezocht voor praktijk De 

Drecht, huisartsen,  gevestigd in gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn.  Zie ook www.uhac.nl 

en www.gezondheidscentrumwaterlinie.nl . 

Ben jij een gediplomeerde, patiëntvriendelijke, flexibele en stressbestendige POH en wil je werken in 

een goed georganiseerde HOED (4 praktijken) met een leuke, warme, energie gevende werksfeer in 

gezondheidscentrum Waterlinie in Uithoorn? Dan zijn we per 1 september 2020 op zoek naar jou. 

Wij zijn op zoek naar een POH die onze praktijk kan ondersteunen. Onze praktijk maakt deel uit van 

een HOED waarin we een grote diversiteit aan patiënten begeleiden.  

Wij zoeken een enthousiaste teamspeler op HBO niveau met ervaring in longzorg. Naast het 

aandachtsgebied longzorg behoort zorg voor patiënten met andere chronische aandoeningen ook tot 

het takenpakket. Je bent deskundig binnen de huisartsenpraktijk, kunt nauw samenwerken en 

verbinding leggen met ketenzorgpartners. Je bent bevoegd om protocollaire zorg te verlenen. Je kunt 

overstijgend denken, bent ambitieus en je wilt samen met de huisartsen de zorg vormgeven. Ook 

heb je kennis van en ervaring met het zelfstandig opzetten en uitvoeren van spreekuren. 

Wij bieden een uitdagende baan waarbinnen je volop mogelijkheden hebt jouw vaardigheden uit te 

breiden als lid van een team van negen praktijkondersteuners Somatiek in het centrum. Salariëring 

en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg en afhankelijk van jouw werkervaring. 

Wij vragen: 

• Een afgeronde opleiding Praktijkondersteuner Somatiek en HBO-V/MBO-V; 

• Affiniteit met Longzorg; 

• Ervaring met motiverende gesprekvoering; 

• Een klantvriendelijke en patiëntgerichte werkhouding; 

• Capaciteiten om zelfstandig en in teamverband te werken; 

• Flexibiliteit; 

• Doorzettingsvermogen; 

• Stressbestendig; 

• Verantwoordelijkheidsgevoel voor de kwaliteit van de zorg binnen de huisartsenpraktijken. 

Ben je enthousiast en vind je het leuk deel uit te maken van een groter team, dan ben jij misschien 

wel diegene die we zoeken. 

Mail je sollicitatie brief plus CV voor 15 september 2020 naar Petra Cuiper, Coördinator huisartsen 

gezondheidscentrum Waterlinie, Uithoorn. Mail: pecui@uhac.nl 
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