
 

Gezondheidscentrum Goverwelle is een 

eerstelijnsorganisatie in Gouda waarbinnen de patiënt in 

het zorgproces centraal staat en waarbij de kwaliteit van 

zorg wordt geoptimaliseerd door integrale zorgverlening. 

Samenwerking tussen de disciplines is hierbij essentieel.  

 

 

 

Wij zijn per 1 september 2021 op zoek naar een 

PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK       

 

24 uur per week 

 

De POH-S begeleidt onder andere patiënten met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD / astma en 

patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten. Je draait een zelfstandig spreekuur onder supervisie van 

de huisarts.  

Een uitdagende baan waarin jij intensief samenwerkt met de diverse zorgdisciplines in het 

gezondheidscentrum. 

Wij verwachten: 

Onze ideale kandidaat is een gediplomeerde POH, bij voorkeur met een verpleegkundige achtergrond en met 

meerdere jaren ervaring met werken in een huisartsenpraktijk. Je het ervaring met de 

ketenzorgprogramma’s als DM2 (inclusief insulinetherapie), CVRM en COPD. Bij voorkeur heb je ook ervaring 

binnen de ouderenzorg. Je bent enthousiast, betrokken op de patiënt, je neemt je verantwoording en je 

vindt het leuk om in een team te werken.  

Wij bieden: 

Een enthousiast, collegiaal team van zes huisartsen, twee praktijkverpleegkundigen, twee collega’s POH GGZ 

en acht centrumassistentes binnen een goed geoutilleerd gezondheidscentrum, waarin ook andere 

disciplines vertegenwoordigd zijn. 

Het betreft een functie voor 24 uur per week voor in ieder geval een half jaar. De dagen die je werkt, worden 

in goed overleg vastgesteld. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de geldende CAO huisartsenzorg. Jouw 

salaris wordt bepaald aan de hand van jouw opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3.099,- en 

maximaal € 4.044,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. 

Interesse?  

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze vacature, komen we graag met je in gesprek. Stuur je cv met 

motivatie naar personeel@gcgoverwelle.nl ter attentie van Rinus van Bergeijk (directeur). Als je nog vragen 
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hebt over de vacature, neem dan contact op met Esther Croonenberg (huisarts) 

e.croonenberg@gcgoverwelle.nl 
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