Voor onze huisartsenpraktijken Borgman & Sluimer te Deventer zoeken per 1 november 2021 een

Praktijkondersteuner GGZ m/v 12 uur per week
Waar ga je werken?
De praktijk is gehuisvest in een pand aan de mooie Binnensingel waarin ook nog 2 andere
huisartsenpraktijken en een apotheek gehuisvest zijn. Het betreft een stadspraktijk met een
gemêleerde patiëntenpopulatie. De huisartsen werken samen in de zorg voor ca. 6.200 patiënten. In
de praktijk zijn momenteel 2 huisartsen en 2 waarnemend huisartsen werkzaam die worden
ondersteund door 2 praktijkondersteuners somatiek, 1 praktijkondersteuner GGZ, 6 assistentes en
een praktijkmanager. Daarnaast zijn er een AIOS (huisarts-in-opleiding) en een PA (Physician
Assistant) in opleiding in de praktijk.
Wat ga je doen?
Als POH-GGZ ondersteun je de huisarts bij de zorg voor patiënten met psychische klachten en
psychosociale problemen. Je brengt op verzoek van de huisarts de problemen van de patiënt in kaart
en verricht screenend onderzoek naar mogelijke psychische klachten en zo nodig naar de leefstijl en
leefomstandigheden. Je geeft advies over een vervolg, biedt begeleiding en draagt indien nodig zorg
voor een juiste doorverwijzing. Je draagt zorg voor een adequate verslaglegging in het
patiëntendossier volgens de richtlijnen van de huisarts en hebt regelmatig overleg met de huisarts
omtrent bevindingen en de voortgang. Je onderhoudt contact met instanties en zorgverleners die
betrokken zijn bij de zorg voor de patiënten van de praktijk.
Wat vragen we van jou?








Je hebt de opleiding tot POH GGZ afgerond en/of een afgeronde relevante HBO opleiding,
bijvoorbeeld maatschappelijk werk
Je beschikt over ervaring op het gebied van GGZ ondersteuning in de huisartsenpraktijk
Je kunt zelfstandig en solistisch werken maar bent ook een teamspeler
Je kunt meedenken in het te voeren beleid
Je bent initiatiefrijk om de zorg in de praktijk door te ontwikkelen
Je bent organisatorisch en communicatief sterk
Je bereid bent om wekelijks een avondspreekuur te draaien

Wat bieden wij jou?
Een dynamische omgeving en een veelzijdig takenpakket. De functie biedt een grote mate van
zelfstandigheid. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar met mogelijkheden tot verlenging
bij gebleken geschiktheid. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg.
Je krijgt de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen door het volgen van relevante scholing.
Heb je interesse?
Voor inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Karin Willemsen, praktijkmanager;
telefoonnummer 06 36156771 of via k.willemsen@hcdo.nl
We zien je reactie graag tegemoet. Je kunt je brief en CV mailen naar k.willemsen@hcdo.nl

