
VACATURE POH-S 

HUISARTSENPRAKTIJK GELLING-FRANKES 
PER 1 SEPTEMBER – 16 UUR PER WEEK 

KETENZORG 2.0 
In Appingedam werken wij niet met indicatoren maar met een individueel zorgplan (IZP) voor onze 

patiënten. Dit betekent dat er in overleg met de patiënt een zorgplan opgesteld wordt om de 

chronische ziekte te monitoren. Sommige patiënten worden daardoor meerdere keren per jaar 

gezien en andere patiënten één keer per jaar. 

ONS TEAM 
Ons team bestaat uit één huisarts, drie doktersassistentes, drie (gedeelde POH-GGZ) en één 

praktijkmanager. Om ons team weer compleet te maken zoeken wij een POH-S. In onze praktijk staat 

samenwerking en sfeer centraal. Wij vinden het erg belangrijk dat de sfeer binnen de praktijk goed is 

en dat er naast hard werken ook ruimte is voor humor en ontspanning. 

WIJ BIEDEN: 

• Een leuke uitdagende functie 

• Je eigen ketenzorgspreekuren 

• Een sociaal en enthousiast team 

• Mogelijkheid tot het volgen van 
scholingen 

• Mogelijkheid om de ouderenzorg 
(deels) naar eigen inzicht in te richten 

• Korte lijnen met andere POH-S 

WIJ VRAGEN: 

• Een afgeronde opleiding tot POH-S 

• Goede communicatieve vaardigheden 

• Een ondernemende en betrokken 
instelling 

• Een brede inzetbaarheid binnen de 
ketenzorg (Astma/COPD, CVRM, DM) 

• Rijbewijs B en beschikking tot een auto 

 

ONZE PRAKTIJK 
Onze praktijk is samen met 4 andere huisartsenpraktijken gevestigd in het gezondheidscentrum in 

Appingedam. We hebben in onze praktijk ongeveer 2000 patiënten wat maakt dat wij onze patiënten 

kennen en onze patiënten ons kennen. 

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA? 
Dan ontvangen we graag vóór 3 juni je motivatiebrief en CV onder vermelding van vacature nummer 

MG01. Je kunt je sollicitatie sturen naar Maaike Bolt (Praktijkmanager), 
praktijkmanager@huisartsenoverdiep.nl. 

 
De aanstelling is voor de periode van 1 jaar met daarna de intentie tot verlenging van de 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De CAO Huisartsenzorg is van toepassing. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Mw. Gelling-Frankes (0596-622163). 

mailto:praktijkmanager@huisartsenoverdiep.nl

