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Huisartsenpraktijk Bregman zoekt een gediplomeerde, enthousiaste, ervaren 

en zelfstandige POH-S/praktijkverpleegkundige 

Afgelopen jaar is Huisartsenpraktijk Bregman gestart met een fris en jong team. Het is een 

voortzetting van een van de oudste (solo)praktijken in Nootdorp. De praktijk staat voor vertrouwen 

en continuïteit, de kern van het huisartsen vak. Met een nieuw, herkenbaar en betrokken team wil 

de praktijk zich ontwikkelen naar de moderne maatstaven en wordt de patiënt op een persoonlijke 

manier behandeld.  

De ambitie is om dit jaar stapsgewijs de ketenzorg op te zetten voor de zorgpaden diabetes en hart- 

en vaatziekten. Wij zoeken daarom een ervaren POH-S met een verpleegkundige achtergrond om 

samen deze uitdagende taak aan te gaan.  De POH-S is in staat om zelfstandig behandelplannen op te 

stellen voor de chronisch zieke patiënt. Je geeft voorlichting, adviezen, instructies en begeleiding aan 

de chronisch zieke patiënt.  

Wat bieden wij: 

Een aanstelling voor 8-18 uur per week, met mogelijke uitbreiding in de toekomst. Een vaste of een 

tijdelijke overeenkomst zijn beide bespreekbaar. 

De functie wordt gewaardeerd conform de CAO huisartsenzorg, afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Een prettige werksfeer waar de lijnen kort zijn en waar ruimte is voor eigen inbreng. 
 
Collegialiteit staat bij ons hoog in het vaandel. 
 

Wie ben jij: 

Je bent een POH-S met een verpleegkundige achtergrond met een geldige BIG registratie. 

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 

Je denkt mee, bent oplossingsgericht en handelt proactief. 

Je bent een positieve, energieke persoonlijkheid die bereid is om samen te werken met meerdere 

disciplines. 

Ervaring met Medicom is een pré.     
 
 
Herken jij jezelf in dit profiel en ben je enthousiast om de ketenzorg in deze praktijk op te gaan 

zetten, dan ontvang ik graag jouw reactie (motivatiebrief met C.V. en foto) per email t.a.v. P.R. 

Bregman, huisarts naar prbregman@gmail.com.   Informatie over de praktijk vind je op 

huisartsenpraktijkbregman.nl.  

 
 


