Hier staan
we voor

Centric
Health

Vertrouwen
Samen
Trots
Moedig
Transparant
Bescheiden

We leveren nu al de
zorg van morgen
Centric Health is een door medici opgerichte
organisatie, die huisartsenpraktijken helpt zich te blijven
verbeteren. In de Centric Health praktijk van de (nabije)
toekomst monitoren patiënten actief hun eigen
gezondheid, digitale triage helpt hen om te bepalen of
een bezoek aan de huisarts gewenst is. Ze maken online
afspraken die telefonisch, via een videoconsult, chat
of fysiek plaatsvinden. Afhankelijk van wat nodig is. De
combinatie van persoonlijke zorg en e-health faciliteiten

bevordert een effectieve behandelrelatie en ontzorgt
praktijkmedewerkers tegelijk van niet-patiëntgebonden
taken. Met als gevolg: meer tijd voor patiëntenzorg.
Op dit moment zijn er vier praktijken aangesloten bij
Centric Health waaronder Huisartsenpraktijk Iepenhof.
Lees meer over onze organisatie op: www. centrichealth.nl

Voor Huisartsenpraktijk Iepenhof
in Woerden zoeken wij een:

Praktijkondersteuner
Somatiek
voor 16-24 uur.
Huisartsenpraktijk Iepenhof is een moderne praktijk, waar 12.500 patiënten huisartsenzorg
ontvangen op twee verschillende locaties. Er werken acht huisartsen, twee praktijkondersteuners
GGZ, vier praktijkondersteuners somatiek, 13 dokterassistenten en een praktijkmanager. Het team
van de Iepenhof is hecht en saamhorig. De praktijk is onderdeel van Medisch Centrum Iepenhof,
een gezondheidscentrum waarin onder andere een apotheker, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog en
medewerkers van de thuiszorg participeren.

Wie zoeken wij?
Jij bent een POH-S die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken en die zich voor langere tijd aan
ons wil verbinden. Samen met je drie POH-S collega’s organiseer je de spreekuren voor de patiënten
met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, complexe problematiek/ouderenzorg en COPD.
Jij zet ze waar nodig toe aan een gezondere leefstijl, helpt ze met het omgaan met hun aandoening en
zoekt samen met de patiënt naar een goede behandeling. Je hebt naast de somatische invalshoek oog
voor het welzijn van de patiënten en draagt ook zo bij aan hun gezondheid. Je kunt goed omgaan met
patiënten van verschillende leeftijdscategorieën, achtergronden en opleidingsniveaus. Met jouw
betrokkenheid en sterke communicatieve vaardigheden weet je patiënten te motiveren en te stimuleren.
Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en staat open voor feedback. Je bent nieuwsgierig en
proactief en staat open voor samenwerkingsvormen buiten de huisartsenpraktijk.

Voldoe je ook nog aan deze voorwaarden?
• Je bent BIG-geregistreerd verpleegkundige.
• Je hebt enkele jaren ervaring als POH somatiek. Bij voorkeur heb je affiniteit met COPD/astma
(Caspir), CVRM en SMR. Daarnaast heb je ervaring met het instellen van patiënten op
insulinetherapie (Langerhans).
• Je bent een ster in plannen en organiseren.
• Je bent in ieder geval beschikbaar op vrijdag. Andere werkdagen bepalen we in overleg.
Dan nodigen we je van harte uit om contact met ons op te nemen
via info@centrichealth.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met
Ellen Viergever, praktijkmanager, via ellen.viergever@centrichealth.nl.

