
Huisartsenpraktijk  Lupine te Alphen aan den Rijn 
 (website: https:ssglupine.nl/huisartsen) 
 
HOED Lupine is een samenwerkingsverband van 4 huisartsen . Naast deze huisartsen werken 
er huisartsen in dienstverband, huisartsen in opleiding, praktijkondersteuners somatiek, een 
praktijkondersteuner GGZ en doktersassistenten. 
We staan voor goede huisartsenzorg en zijn geaccrediteerd. Verder vinden wij goede 
onderlinge samenwerking, ook met andere disciplines binnen de eerste lijn, erg belangrijk. 
Wij nemen actief deel aan nieuwe ontwikkelingen, zoals versterking van de GGZ zorg vanuit 
de eerste lijn.  
 
In verband hiermee zijn wij  op zoek naar één of twee nieuwe collega’s voor de functie: 

Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) per 1 oktober 2021 
Het betreft een vacature per 1 oktober 2021 voor in totaal 38 uur.  

 
Wij zoeken een enthousiaste, doortastende en zelfstandige praktijkondersteuner (s) voor 
onze patiënten met psychische of psychosociale problemen.  
Je hebt ruime ervaring in de GGZ, affiniteit met de eerstelijnsproblematiek en goede 
organisatorische kwaliteiten.  
De POH-GGZ ondersteunt de huisarts in de rol als poortwachter GGZ en werkt samen met de 
huisarts m.b.t. deze patiënten. 
Takenpakket POH-GGZ:  

- Op basis van klachteninventarisatie/vraagverheldering wordt de patiënt binnen de 
huisartsenpraktijk kortdurend begeleid of langduriger ivm (terugval)preventie 

- Indien nodig wordt de patiënt op een adequate manier doorverwezen naar de basis 
generalistische ggz of de specialistische ggz 

- Je neemt het initiatief een goed netwerk op te zetten voor de organisatie van de GGZ 
van onze praktijken 

- Op een actieve manier verder vorm geven aan de verdere ontwikkeling van de 
eerstelijns GGZ en de functie POH-GGZ 

 
Je moet in het bezit zijn van het diploma van één van de volgende opleidingen op minimaal 
HBO niveau: 

• Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 

• HBO maatschappelijk werk en scholing POG-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool 

• Universitaire masteropleiding psychologie 

• HBO-V met GGZ specialisatie 

• Verpleegkundig specialist GGZ 

• B-verpleegkundige en scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool 
  
Wij bieden: 

- Een boeiende baan in een groeiend werkveld 
- Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO huisartsenzorg, afhankelijk 

van ervaring en opleiding 
- Mogelijkheid tot bijscholingen/intervisie in overleg met de huisartsen 
 
 

Interesse?  Stuur dan uw sollicitatie en CV  mevr. M. Hesseling, praktijkmanager 
e-mail mhesseling@praktijklupine.nl 

http://www.praktijklupine.nl/
mailto:mhesseling@praktijklupine.nl

