
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezondheidscentrum Lombok verleent al ruim 35 jaar eerstelijnszorg aan meer dan 13.000 patienten in de kleurrijke wijk 
Lombok in Utrecht. Veel zorgverleners werken daartoe samen onder de koepel van de stichting Gezondheidscentrum Lombok. 
De huisartsenpraktijk wordt ondersteund door praktijkondersteuners en  assistentesNaast de huisartsenpraktijk bestaat het 
gezondheidscentrum uit een fysiotherapiepraktijk, psychologenpraktijk, verloskundigenpraktijk,  afdeling, jeugdgezondheidszorg 
en een apotheek. 
 

 
Doel van de functie 
De praktijkondersteuner (POH) verleent delen van het basisaanbod van huisartsgeneeskundige zorg. 
Het accent ligt hierbij op medisch inhoudelijke werkzaamheden die zich lenen voor taakdelegatie, 
protocollering en/of routinematige uitvoering. De zorg is vooral gericht op chronische en oudere 
patiënten. 
 
Positie in de organisatie 
De POH-er ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur organisatie van het gezondheidscentrum en 
functioneel leiding van een huisarts. 
 
Binnen het gezondheidscentrum werkt de POH samen met de collega-POH’s, de doktersassistentes en 
de huisartsen. Buiten het gezondheidscentrum heeft de POH-er contact met andere POH’s en andere 
zorgaanbieders zoals (gespecialiseerde) wijkverpleegkundigen, transferverpleegkundigen en diëtisten. 
 
Omschrijving van taken en verantwoordelijkheden 
De POH is verantwoordelijk voor het uitvoeren van door de huisarts gedelegeerde medisch inhoudelijke 
taken, gegeven de protocollen en routines en de afgesproken taakverdeling tussen huisarts, POH en 
doktersassistentes. De taken van de POH zijn verdeeld over vier aandachtsgebieden. De eerste twee 
aandachtsgebieden nemen minimaal 50% van de tijd in beslag. 
 

A) Begeleiding van specifieke patiëntengroepen volgens NHG standaarden 

 astma/COPD 

 cardio vasculair risicomanagement 

 hypertensie 

 diabetes mellitus 

 ouderenzorg 
B) Taken op het gebied van zorgcoördinatie 

 over de patiënt overleggen met andere disciplines of de patiënt doorverwijzen naar andere 
disciplines 

 het regelen/organiseren van de zorg rondom de patiënt binnen de eerste lijn en tussen de 
tweede en de eerste lijn 

C) Organisatorische taken 

 ICT  

 de organisatie en evaluatie van de preventieve activiteiten 

 het managen van de spreekuren 

 het in gang houden en evalueren van de kwaliteit verbeterende activiteiten in de praktijk 
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Functie-eisen 

 HBO-verpleegkunde aangevuld met een opleidingstraject tot HBO-niveau 

 Kennis van huisartseninformatiesysteem Medicom  is een pré 

 ennis en vaardigheden om een juiste inschatting te kunnen maken van de toestand van de 
patiënt (medisch, psychisch en sociaal) 

 Kennis en vaardigheden om de gedelegeerde taken voor de betreffende patiëntengroepen te 
kunnen uitvoeren 

 Vaardigheid in het geven van specifiek op de patiënt gerichte voorlichting en begeleiding, 
rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt en zijn omgeving 

 Vaardigheid in het organiseren en uitvoeren van kleinere projecten, onder supervisie van 
huisarts of directie 

 Het beschikken over goede communicatieve en contactuele eigenschappen   

 Bereidheid, vaardigheden en enthousiasme om in een dynamische, multiculturele organisatie te 
werken 

 Kennis van de sociale kaart van de directe omgeving van het gezondheidscentrum is een pré 
 

 


