
In verband met het vertrek van een van onze praktijkondersteuners, is binnen het team van 
Huisartsenpraktijk Hage een vacature ontstaan voor een 
 
Praktijkondersteuner Somatiek m/v voor ca. 17-21 uur per week. 
 
We zijn een NPA geaccrediteerde praktijk. Ons team bestaat uit twee huisartsen, drie 
doktersassistenten, twee POH somatiek, een POH GGz en een praktijkmanager. 
Onze praktijk is gevestigd in Medisch Centrum Ruskenborg in Hoogkerk, onder één dak met 
Huisartsenpraktijk Smith. We hebben 2500 ingeschreven patiënten. 
 
Wat ga je doen? 
Je levert patiëntenzorg in het kader van de volgende ketenzorgprogramma’s: diabetes type II, CVRM, 
atriumfibrilleren, COPD, kwetsbare ouderen en dementie. Per januari starten we met de ketenzorg 
voor astmapatiënten. We zijn hiervoor aangesloten bij de Groningen Huisartsen Coöperatie (GHC). 
Je begeleidt en controleert deze patiënten volgens de hiervoor bestaande protocollen. Daarnaast 
organiseer en coördineer je deze zorg in samenwerking met je collega POH. 

 
Wat vragen wij? 

 Je hebt een afgeronde HBO opleiding POHS of rondt deze binnen enkele maanden af. 
 Inhoudelijke werkervaring is zeer welkom, maar niet vereist. 

 
Wie ben jij? 

 Je stelt de patiënt centraal en voelt je betrokken bij de ontwikkelingen binnen de praktijk. 
 Je bent communicatief vaardig, enthousiast, flexibel, initiatiefrijk en hebt eigen inbreng. 
 Je kunt zelfstandig werken, binnen teamverband. 
 Je bent je bewust van je kennisniveau en vaardigheden, en vraagt overleg en begeleiding 

waar nodig. 
 

Wat bieden wij? 
 Een goed georganiseerde praktijk die de actuele ontwikkelingen in de huisartsenzorg volgt. 
 Een prettige en open werksfeer. We vinden het belangrijk dat je plezier hebt in je werk. 
 Een werkomgeving waarin kwaliteit van zorg belangrijker is dan ‘productie draaien’. 
 Ruime mogelijkheden tot ontwikkeling, scholing en inhoudelijke verdieping. 
 Een patiëntenpopulatie met gevarieerde sociale achtergronden. 
 Videoconsulten en gebruik van digitale communicatie met patiënten en medebehandelaars 

zijn mogelijk. We werken met Promedico ASP (HIS) en Viplive (KIS). 
 Salariëring volgens de CAO Huisartsenzorg 

 
Wil je meer weten of ben je degene die wij zoeken? 
Bel dan op werkdagen na 17.00 uur met Rutger Hage, huisarts-praktijkhouder, 06-48562052, of mail 
naar rutger_jan_hage@hotmail.com. Je kunt je sollicitatiebrief mailen vóór 13 december. 

Meer informatie over de praktijk vind je op www.huisartsenhage.nl . 


