VACATURE
Voor huisartsenpraktijk Terwinselen is er een vacature voor een POH GGZ voor 8 uur per week.
In huisartspraktijk Terwinselen werken 5 huisartsen. De zorg is gebaseerd op de actuele kennis
binnen het vakgebied met veel aandacht voor de individuele patiënt. Daarbij werken we nauw samen
met onze partners in gezondheidscentrum en hebben we wekelijks patientenoverleg met de thuiszorg,
wijkverpleging, het maatschappelijk werk en eerstelijns psycholoog en sociaal psychiatrisch
verpleegkundige. Zo kunnen we kennis en informatie uitwisselen en hebben we korte lijnen naar
andere professionals. De praktijk werkt samen met het huisartseninstituut van de universiteit
Maastricht voor opleiding, onderzoek en zorginovatieprojecten.

De functie
Als praktijkondersteuner GGZ ben je, onder regie van de huisarts, verantwoordelijk voor
zorginhoudelijke ondersteuning van onze huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van
psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Samengevat doe je dit door het verrichten van
de volgende (zorg)activiteiten:

Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek;

Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan.;

Geven van psycho-educatie;

Begeleiden/ondersteunen van zelfmanagement;

Interventies gericht op verbetering van psychische klachten;

Terugvalpreventie (o.a. chronisch psychiatrisch patiënten);

Begeleiding van groepen

Adequate rapportage in Mira
Hiernaast ontwikkel en onderhoud je contacten met relevante zorgaanbieders in de keten.

Wij vragen







Gediplomeerd POH-GGZ of een afgeronde relevante WO/HBO opleiding
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen de GGZ;
Hoge mate van zelfstandig functioneren en probleemoplossend vermogen;
Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
Talent om samen te werken in ons team, met o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek
Innovatief en actief in sociaal netwerken

Wij bieden
Afhankelijk van competenties, kennis en ervaring is de inschaling conform cao huisartsenzorg.
De functie wordt aangeboden voor 1 jaar, met intentie tot verlenging. Werkdagen en tijden in overleg.
Voor inlichtingen over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met Tamara Kokkelkorn.
onder telefoonnummer 045 – 5410836 (bereikbaar maandagmiddag en donderdag)
Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door voor 16 juli een brief te schrijven of te
e-mailen naar:
Gezondheidscentrum Terwinselen
t.a.v. mevrouw J. Kaper
Maarzijde 2
6467 GC KERKRADE
jkaper@gcterwinselen.nl
Voor meer informatie over de huisartsenpraktijk en gezondheidscentrum Terwinselen kijk op onze
website: www.gcterwinselen.nl

