Vacature praktijkconsulent

Organisatie
De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) is een samenwerkingsverband van huisartsen, dat
in de provincie Groningen en Noord Drenthe integrale zorg voor patiënten met chronische
aandoeningen organiseert, en huisartsen faciliteert bij het leveren van kwalitatief
hoogwaardige integrale zorg en zorgvernieuwing, in samenwerking met diverse ketenpartners
in de eerste en de tweede lijn. Zie voor meer informatie www.ghcgroningen.nl.
De GHC ondersteunt huisartsen bij de uitvoering van integrale zorg, onder andere door de
inzet van praktijkconsulenten. De praktijkconsulent is het aanspreekpunt voor huisartsen,
praktijkmanagers, praktijkondersteuners en assistenten voor vragen en knelpunten bij de
uitvoering van integrale zorg, en ondersteunt bij het voldoen aan de kwaliteitseisen.
Ligt jouw hart bij de chronische- en ouderenzorg en vind jij het een uitdaging om
zorgprofessionals in de huisartsenpraktijken te ondersteunen in het verder professionaliseren
daarvan? Kom dan bij de GHC werken als

Praktijkconsulent
24 uur p/w

Wij zoeken een enthousiaste, flexibele en zelfstandig werkende verpleegkundige, met
ervaring in de chronische zorg (bij voorkeur ouderenzorg en Astma/COPD).
Over de functie

Je adviseert over en ondersteunt huisartsenpraktijken bij het voldoen aan het
kwaliteitsbeleid. Bij knelpunten stel je samen met de praktijk een verbeterplan op, en
onderhoudt proactief contact met de praktijk om de voortgang daarin te bewaken.

Je bent, of wordt, expert op een bepaald aandachtsgebied, bij voorkeur Astma/COPD,
waar je samen met de kaderhuisarts verantwoordelijk bent voor de inhoud van het
zorgprogramma.

Je bezoekt huisartsenpraktijken die willen deelnemen aan zorgprogramma’s. In
overleg met de huisarts en/of praktijkondersteuner beoordeel je of aan de
instroomvoorwaarden is voldaan en geef je concrete adviezen waar nodig, denk aan
organisatie van zorg, digitalisering en registratie.

Je ondersteunt de praktijk bij het optimaal benutten van de ICT-systemen, waaronder
het HIS (HuisartsInformatieSysteem) en VIPLive.

Je bent betrokken bij de ontwikkeling en het geven van scholingen aan
praktijkondersteuners.

Kennis en vaardigheden

HBO werk- en denkniveau;











Ruime ervaring met het verlenen van integrale zorg, zoals DMtype2, Astma, COPD,
CVRM en/of ouderenzorg;
Kennis van en ervaring met – bij voorkeur – diverse HuisartsInformatieSystemen
(HIS’en) en VIPLive;
Goede communicatieve vaardigheden;
Goede contactuele eigenschappen, klantgericht;
Goed in staat zelfstandig en resultaatgericht te werken;
Actieve, op samenwerking gerichte, houding;
Flexibel in werktijden, bereid om in voorkomende gevallen tijdens de avonduren te
werken;
Ondernemend en enthousiasmerend;
In bezit van rijbewijs en auto.

Plaats in de organisatie
De praktijkconsulent staat onder leiding van het management van de GHC en werkt nauw
samen met de coördinator kwaliteit en de zorgprogramma coördinator.
Omvang, duur en inschaling van de functie
Salariëring vindt plaats op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling van ELANN. De inschaling
is afhankelijk van kennis en ervaring. Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar
met de mogelijkheid tot verlenging.
Meer informatie
Voor vragen en meer informatie zie www.ghcgroningen.nl. Ook kun je contact opnemen met
Joke Beukema (kwaliteitscoördinator) of Marcel van Keulen (manager GHC) via
telefoonnummer 050 – 3695039 of per mail secretariaat@ghcgroningen.nl.
Reageren
Je reactie (brief met Curriculum Vitae) ontvangen wij graag uiterlijk op 5 april 2019. Je kunt
deze reactie richten aan:
GHC
t.a.v. de heer G. Tros
Personeelsfunctionaris
Damsterdiep 191e
9713 EC Groningen
Of per mail naar: g.tros@elann.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

