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POH-Somatiek (26 uur/week)  
Huisartsenpraktijk Co-Med Emmen, Houtweg 343, Emmen 
 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en ervaren POH Somatiek die invulling kan 
geven aan de chronische ketenzorg binnen de huisartsenpraktijk.  
Zie jij het als een uitdaging om de ketenzorg binnen onze praktijk op te starten en vorm te geven dan 
zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een gevarieerde huisartsenpraktijk van 2350 patiënten in het Medisch Centrum Emmerhout in 
Emmen. Ons team bestaat uit twee huisartsen, 1 praktijkondersteuner GGZ en 4 doktersassistentes en 
een praktijkmanager. We werken nauw samen met een diëtist en een podotherapeut. Verder zitten er in 
het Centrum naast een andere huisartsenpraktijk ook een apotheek en fysiotherapiepraktijk. 

 

Co-med zorg b.v. is een snel groeiende, jonge, landelijke werkende organisatie voor huisartsenzorg. Wij 
nemen praktijken over van huisartsen die pensioen gerechtigd zijn, waarvoor geen opvolger beschikbaar 
is. Of van huisartsen die vanwege organisatorische-, financieel/administratieve druk of andere zaken, 
vinden dat ze onvoldoende toekomen aan hun zorginhoudelijke werkzaamheden.  

Onze primaire focus ligt op het ontzorgen en innoveren van deze praktijken door middel van een andere 
organisatie van de huisartsenzorg, efficiënte praktijkvoering, meer persoonsgerichte zorg en zorg op 
afstand. Wij bieden daarbij aan onze medewerkers maximale ruimte om de patiëntenzorg zo te 
organiseren dat die het best aansluit bij de regionale behoefte en zorgorganisatie. 

Onze praktijken bieden medewerkers alle uitdagingen om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen van 
de tijd.   

 

Wat verwachten we van jou? 

• Het kunnen opstarten van de ketenzorg somatiek (DM, CVRM, astma/COPD). Op dit moment 
wordt de chronische zorg uitgevoerd door een van de huisartsen. 

• Allround functie als praktijkondersteuner somatiek of praktijkverpleegkundige, waarbij er 
ondersteuning wordt gegeven binnen de huisartsenpraktijk bij de begeleiding, behandeling 
en het coördineren van zorgvragen vanuit de CVRM, Diabetes, Astma/COPD ketenzorg. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
Wij vragen 

• Jij hebt een POH-S opleiding succesvol afgerond 
• Jij hebt ervaring in een huisartsenpraktijk opgedaan met een soortgelijk takenpakket 
• Jij beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en communicatievaardigheden 
• Jij bent een teamspeler en organisatorisch sterk en flexibel in denken en doen 
• Jij hebt kennis van protocollen van huisartsenzorg, in het bijzonder CVRM, DM en                  

astma/COPD 
• Bij voorkeur heb jij ervaring met Medicom 
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Wat bieden we? 

• Een jaarcontract voor 26 uur/week, bij goed functioneren wordt dit na één jaar verlengd 
voor onbepaalde tijd; 

• Een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring; 
 
Geïnteresseerd 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met N. Townsend, HR medewerker Co-Med,                       
tel 043-204 10 30 of met Gertrud Struik, praktijkmanager Co-Med Emmen, tel. 06-502 603 41. 
Per mail: hr@co-med.nl of bezoek onze site:www.co-med.nl  
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