De SBB, een samenwerkingsverband van 3 Huisartsenpraktijken in Roden, zoekt per 1-10-2019 een

Praktijkondersteuner Somatiek (m/v)
voor 24-28 uur in de week. In overleg kan eerder gestart worden.
Het betreft een dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde
tijd bij wederzijdse tevredenheid.
De praktijken
De SBB is een samenwerkingsverband van de Huisartsenpraktijken Jongepier/Tillema, Mantingh en
Statenwold (Greidanus en Hylkema).
De Huisartsenpraktijken bieden gezamenlijk zorg aan ongeveer 9000 patiënten in Roden en
omgeving. In de praktijk zijn naast de huisartsen ook doktersassistentes, praktijkondersteuners
somatiek en praktijkondersteuners GGZ werkzaam.
Roden, een dorp in de kop van Drenthe, heeft ongeveer 17.500 inwoners , ligt op 20 autominuten van
Groningen en is goed bereikbaar per openbaar vervoer.
Functieprofiel Praktijkondersteuner Somatiek
Je biedt binnen de praktijken voornamelijk zorg aan patiënten met chronische aandoeningen door
geprotocolleerd en onder supervisie van de huisarts een aantal taken uit te voeren. Het betreft zorg
voor patiënten met diabetes mellitus, CVRM, Atriumfibrilleren, Astma/ COPD en ouderenzorg, de vijf
grote zorgprogramma’s die binnen de praktijken ingezet worden.
De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in 2 van de 3 praktijken, nl. in de praktijken van
Jongepier/Tillema en Statenwold.
Het accent van de functie ligt op medisch inhoudelijke activiteiten die zich lenen voor taakdelegatie,
protocollering en/of meer routinematige uitvoering.
Je hebt als professional op HBO-niveau een eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de
door jou uitgevoerde delen van huisartsgeneeskundige zorg. De huisarts is eindverantwoordelijk voor
de huisartsgeneeskundige zorg die jij als praktijkondersteuner verleent.
Profiel
• Als praktijkondersteuner ben je in het bezit van een HBO-POH diploma en ben je BIG geregistreerd;
• Je hebt relevante ervaring in de eerste lijn;
• Je kunt uitstekend coördineren en organiseren;
• Je houdt je kennis op peil door mono- en interdisciplinair overleg binnen het samenwerkingsverband
en door het bijhouden van vakliteratuur, het volgen van cursussen en symposia; het geven van
voorlichting, adviezen, instructie en educatie;
• Ervaring in het zelfstandig opzetten van spreekuren is gewenst;
• In onze praktijken gebruiken wij Promedico-ASP als HIS.
De functie wordt volgens de CAO Huisartsenzorg ingeschaald in schaal 7.
Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie met CV voor 1 april 2019 richten aan:
Mevr. H. H. Hylkema, huisarts
Huisartsenpraktijk Statenwold
Woldzoom 2a
9301RA Roden
Email: hhhylkema@statenwold.nl

