
 
 

Huisartspraktijk Schoten zoekt een POH-Somatiek voor 1 dag of 2 dagdelen in de week. 

In het Catharinahuis is op de eerste verdieping in 2021 Huisartspraktijk Schoten gestart. In deze 

moderne en nieuwe praktijk werken 2 huisartsen, 1 POH Somatiek, 1 POH GGZ en 2 assistentes in 

een klein team samen voor ruim 2300 patiënten. We hebben een enthousiast en betrokken team en 

staan voor laagdrempelige zorg waarbij we samen met de patiënt kijken hoe we de zorgvraag het 

beste kunnen oplossen. Hierin staan een open relatie en wederzijds vertrouwen centraal. 

De praktijk vormt samen met huisartspraktijk Windhorst en huisartsenpraktijk Sernee en Waas een 

HOED, met een apotheek op de begane grond in het gebouw. 

Wij zoeken per 1 januari 2022 een allround POH Somatiek voor 1 dag in de week als aanvulling op de 

huidige praktijkondersteuner. De werkzaamheden mogen eventueel verdeeld worden over 2 dagen 

en het exact aantal uren is in overleg. Als POH Somatiek begeleid jij patiënten met een chronische 

aandoening, zoals diabetes, COPD / astma en patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten. Ook 

patiënten die willen stoppen met roken, kunnen bij jou terecht. Een affiniteit met kwetsbare ouderen 

is een pré. 

Wie zoeken we? 

• Je hebt een afgeronde opleiding POH-S en bent BIG geregistreerd; 

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de huisartsenzorg; 

• Je kunt zelfstandig werken en voelt je verantwoordelijk voor je werk; 

• Je bent een enthousiaste, betrokken teamspeler met een patiëntgerichte en 

dienstverlenende instelling. 

Wat bieden we? 

• Een prettige, moderne en open werkplek met leuke collega’s; 

• Een functie voor 8 uur in de week waarbij uitbreiding in de toekomst mogelijk is; 

• (Mogelijkheid tot) nascholing en persoonlijke ontwikkeling; 

• Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-huisartsenzorg; 

• Teamuitjes, kerstpakket, pensioenregeling, vakantiegeld en een dertiende maand. 

 
 

Spreekt de vacature je aan, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren voor 30 november en 

je sollicitatiebrief met CV naar ons te sturen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Fenny Thoolen, huisarts. Zij is bereikbaar op nummer 0648157043 of via de mail: 

huisartspraktijkschoten@gmail.com 
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