
Vacature POH-S bij Maatschap Verwijs-Hollants in Sliedrecht, 8 uur per week 
 

Vanwege het vertrek van een collega zoeken wij een POH-S voor 8 uur per week voor het begeleiden 
van mensen met COPD en voor het opzetten van chronische zorg CVRP. Startdatum van de 
werkzaamheden is onderling bespreekbaar. 
 

Onze praktijk 
Onze praktijk is gevestigd in Sliedrecht. Onze praktijk is een solo-praktijk. Ondanks dat lopen er veel 
mensen rond in onze praktijk. Binnen de praktijk werken een huisarts, de praktijkhouder en een 
waarnemend huisarts (1 dag in de week). Bij ons werkt al vele jaren een goed ingevoerde 
doktersassistente plus. Verder werken bij ons een psycholoog als POH-GGZ en voor de Diabeteszorg een 
praktijkverpleegkundige, tevens manager, manisje van alles en partner.  Eenmaal per maand is in ons 
pand een diëtiste werkzaaam. Wij bieden plaats aan co-assistenten en doktersassistenten in opleiding. De 
werksfeer bij ons is uitstekend. 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 
• Werken in een fijne praktijk, waar respect voor iedereen en eigen verantwoordelijkheid van de 

patienten zeer belangrijk is. 

• Een zelfstandige en verantwoordelijke functie, waarbij we veel ruimte bieden voor eigen inbreng. 
• Een spreekuur voor de COPD/Astma, wat door de vorige Praktijkverpleegkundige zeer 

overzichtelijk is achter gelaten. De Ketenzorg is door haar altijd goed bijgehouden. 

• We werken met het systeem Caresharing waar we protecollair te werk gaan. Bijscholingen via 
Drechtdokters (voorheen ZGWA genoemd) vinden regelmatig plaats. 

• Na afloop van het spreekuur overleg met de huisarts, waarbij je eigen expertise zeer wordt 
gewaardeerd. 

• Vakanties in overleg, uiteraard hebben we begrip voor reeds geplande vakantie deze zomer. 

• Salariering conform de CAO Huisartsen. 
 

Wat heb jij te bieden 
• Een afgeronde opleiding POH-somatiek. Ook verpleegkundigen, met ervaring in de ketenzorg 

COPD zijn welkom. 

• Je bent collegiaal en vindt het werken in een team ook heel waardevol. 

• Je houdt van een gemeleerde patientenpopulatie waar iedereen welkom is, ongeacht religie, 
nationaliteit, gender en andere kwaliteiten. 

• Je kunt goed omgaan met anderstaligen of laaggeletterden, waarbij uitleg wat meer tijd zal 
vergen. 

 
Meer informatie 
Voor nadere informatie kunt u altijd bellen naar Pauline Verwijs-Hollants, Tel.: 06 46 61 49 48.Graag 
ontvangen we bij interesse een sollicitatiebrief met curriculum vitae in onze mailbox 
verwijs.hollants@gmail.com of op het adres van onze huisartsenpraktijk: Rembrandtlaan 227, 
3362AG Sliedrecht 

vriendelijke groeten, 

Cees en Pauline Verwijs 

Maatschap Verwijs-Hollants, huisartsenpraktijk 
Rembrandtlaan 227 
3362 AG Sliedrecht 
Tel. 0184-413124 
Fax: 0184-425377 

mailto:verwijs.hollants@gmail.com

