
Sûnhûs, Gezondheidscentrum Makkum zoekt een: 
 

Praktijkondersteuner Somatiek 

16-20 uren per week 
 

 

Sûnhûs, gezondheidscentrum Makkum is een apotheekhoudende huisartsenpraktijk met als 

doel met dit "gezonde huis" zoveel mogelijk goede zorg aan te bieden dicht bij de mensen 

in de buurt. Gezondheidscentrum Makkum richt zich op preventieve en chronische zorg 

waarbij wordt geprobeerd zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven. 

Gezondheidscentrum Makkum is er niet alleen voor de "cure" maar ook voor de " care". 

 

Gezondheidscentrum Makkum biedt ketenzorg aan voor Diabetes, CVRM, COPD/ASTMA. 
Daarnaast heeft de gestructureerde ouderenzorg een prominente plaats binnen de 
praktijk. Als praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) werk je nauw samen met de collega’s 
POH-S, huisartsen, doktersassistentes, apothekersassistente en POH GGZ.  
 
Functie omschrijving 
Gezondheidscentrum Makkum is op zoek naar een enthousiaste POH S die samen met de 
collega POH de werkzaamheden verdeelt. Het takenpakket van een POH S bestaat uit het 
zelfstandig organiseren van de spreekuren, het verzorgen van de administratie en het 
geven van voorlichting, advies, instructie en educatie. Daarnaast draagt de POH S bij aan 
de kwaliteitszorg van Gezondheidscentrum Makkum. We bieden jou ruimte jouw 
werkzaamheden verder te ontwikkelen.  
 
Functie-eisen 

• Afgeronde HBO-POH opleiding, bij voorkeur een verpleegkundige achtergrond. 
• Ervaring met ketenzorg. 
• Een zelfstandige, punctuele, enthousiaste en patiëntvriendelijke houding met 

humor.  
• Bij voorkeur ervaring met het HIS CGM MIRA en het KIS Vitalhealth. 
• Het heeft een pré wanneer je Fries spreekt/verstaat. 

 
Aanbod 
Het betreft een jaarcontract voor 16-20 uren per week met vooruitzicht op een vast 
contract. Wij bieden jou een enthousiast team medewerkers die in een prettige werksfeer 
garant wil staan voor kwaliteit. Salariëring is conform cao Huisartsenzorg. 
 
Informatie 
Wil je meer weten over de functie POH-S, neem dan contact op met mevr. J. Thibaudier, 
0652376222.  
 
Reageren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie én voldoe je aan de gestelde functie-eisen, dan 
vragen wij jou voor dinsdag 13 december 2022 een motivatie en curriculum vitae te sturen 
naar administratie@gezondheidscentrummakkum.nl  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmorgen 15 december. 

 


