
 

 

 

 

 

Gezondheidscentrum Samen Beter is op zoek naar een enthousiaste 

praktijkondersteuner/verpleegkundige somatiek. 

 

Wie zijn wij? 

Gezondheidscentrum Samen Beter is een multidisciplinair centrum dat zorg biedt aan 

ongeveer 6500 patiënten in ’s-Hertogenbosch Oost. Doordat we alle disciplines onder een 

dak hebben zijn de overleglijnen kort en is de zorg laagdrempelig. Onze patiëntenpopulatie 

is multicultureel en komt uit alle lagen van de bevolking. 

 

Team POH 

Het huidige team bestaat uit 3 praktijkondersteuners somatiek en een verpleegkundig 

specialist. Samen dragen we de zorg voor de chronisch zieken en kwetsbare ouderen. De 

consulttijden staan op 30 minuten waardoor je als praktijkondersteuner ruimte ervaart om 

goede zorg te bieden. 

 

Wat zoeken wij? 

Vanwege de carrièreswitch van één van de praktijkondersteuners zijn wij op zoek naar een 

nieuwe collega POH. Een verpleegkundige achtergrond is een pré in verband met de 

complexiteit van de populatie. We zoeken een zelfstandige, enthousiaste en proactieve 

collega, die beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je verzorgt het spreekuur 

bestaand uit consulten en visites voor onze chronisch zieken. Hierbij ligt de grootste focus op 

de diabeteszorg, aangevuld met ouderenzorg en longzorg. Je bent flexibel en bereid tot het 

deelnemen aan de noodzakelijke nascholingen en overlegvormen. Samen met je collega’s 

streef je naar kwaliteit van zorg en kijk je mee naar de toekomst van Samen Beter. 

Vanaf medio augustus 2021 beslaat de functie 13 uur per week. Een jaar later worden de 

uren uitgebreid naar 27 uur per week. In verband met stage is de verwachting dat het aantal 

uren in februari en maart tijdelijk ook 27 uren betreft.  

 

 

 



Wat bieden wij? 

Wij hebben een gezellig en goed gemotiveerd team, waarbinnen respectvol met elkaar 

wordt samengewerkt. Er is dagelijks ruimte voor overleg met huisartsen en collega’s. Wij 

bieden een salaris volgens de cao Huisartsenzorg. 

 

Nieuwsgierig geworden? Heb je vragen over deze vacature? Neem dan gerust contact op 

met Gaby van Beers, Renée Kockx of Anna Huitema via 073-6130765. 

 

Ben je geïnteresseerd?  

We zien je sollicitatiebrief met CV graag tegemoet  via : 

pohsamenbeter@samenbeter.nl 

 


