POH GGZ (16 – 32 uur)
Jij, als ervaren praktijkondersteuner GGZ, bent een waardevolle aanvulling op de huisartsenpraktijk.
Jij schat goed in welke problematiek bij een patiënt speelt en beoordeelt de ernst ervan. Je weet
precies wanneer je zelf kunt behandelen of moet doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ of
specialistische GGZ. Zelfstandig werken is iets dat bij je past en je hebt een laagdrempelige en open
houding. Herken jij jezelf hierin? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Er komen uren beschikbaar in Regio Midden Holland, bij de huisartsenpraktijken in:
Bleijswijk
Gouda
Bodegraven
Krimpenerwaard

4 uur – dinsdagavond (generalist)
16 uur (generalist)
8 uur (generalist)
24 uur (generalist)

Wat doen wij?
De (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland verandert snel. Steeds meer hulpvragen komen op de
schouders van huisartsen terecht. Mediis is hét aanspreekpunt voor alle huisartsen uit de regio
Midden-Holland die zich bij ons hebben aangesloten. Onze missie is onze leden te ontzorgen zodat zij
zich kunnen richten op hun kerntaak; zorg verlenen. Wij doen dit door ondersteuning te bieden in
het ontwikkelen en waarborgen van goede kwaliteit van eerstelijns- en geestelijke gezondheidszorg.
Verder zitten wij, als spreekbuis en vertegenwoordiger, bij alle vergadertafels in de regio die relevant
zijn voor het werkveld van onze huisartsen.
Wat bieden wij?
 Dienstverband van 16-32 uur
 Een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie met volop mogelijkheden om
een bijdrage te leveren aan de psychosociale/ psychiatrische zorg voor patiënten in de
huisartsenpraktijk
 Een goede ondersteuning van de taakuitoefening vanuit Mediis met zorgprogramma,
Ehealth, Teleindicatie, consultatie mogelijkheden, groepsaanbod voor patiënten
 Een uitgebreid scholingsprogramma en intervisie met de collega POH-GGZ in de regio
 Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze bij gebleken geschiktheid te
verlengen
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO huisartsenzorg schaal 8.
Wat ga je doen?
Het uitoefenen van de POH-GGZ functie binnen de huisartsenpraktijk. Belangrijke taken zijn
probleemverheldering, triagegesprekken met eventueel doorverwijzen, kortdurende behandeling
van patiënten in de huisartspraktijk, begeleiding chronische psychiatrische patiënten, implementatie
regionaal zorgprogramma en kwaliteitsafspraken van de Mediis, creëren en onderhouden van
samenwerkingsrelaties binnen de huisartspraktijk en daarbuiten met o.a. wijkteams, basis-GGZ en
SGGZ. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief.

Functie-eisen:
Wij vragen;
 een diploma van één van onderstaande opleidingen;
o (erkende) opleiding POH-GGZ
o SPV
o Master Klinische Psychologie
o Verpleegkundig specialist niveau 5
 minimaal 2 jaar werkervaring in de eerstelijns GGZ, liefst als POH-GGZ; Kennis van (sociaal)
psychiatrische problemen/aandoeningen en psychopathologie; Een afgeronde opleiding
POH-GGZ is een duidelijke pré, evenals een aanvullende module Kind & Jeugd of
Ouderenzorg.
Geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag jouw reactie met motivatie en CV per mail naar Piëck Ohr, p.ohr@mediis.nl
Vragen over de vacature kun je stellen aan José Oostendorp (coördinator huisartsenzorg GGZ);
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag telefoonnummer: 0182 555 670.

