
Praktijkondersteuner GGZ voor het ILD-Expertisecentrum 
(Longziekten)  
 

Als Praktijkondersteuner GGZ werken in de 2e lijn, dat kan vanaf nu in het Longcentrum van het St. Antonius 

Ziekenhuis! Binnen ons ILD-Expertisecentrum voor patiënten met (zeldzame) longaandoeningen starten wij met de 

functie van praktijkondersteuner. Ben jij POH GGZ en wil je de uitdaging aangaan om deze nieuwe functie binnen ons 

ziekenhuis vorm te geven? De longartsen en verpleegkundigen van het ILD-team kijken ernaar uit om samen met jou de 

beste patiëntenzorg te verlenen. 

   

Wat je gaat doen 

In deze nieuwe functie binnen ons ILD-expertisecentrum richt je je specifiek op patiënten met een grote 

diversiteit aan (zeldzame) longaandoeningen. Interstitiële Longziekten (ILD) is een verzamelnaam voor ca. 150 

verschillende longziekten, waaronder sarcoïdose en longfibrose. In ons ILD-expertisecentrum vervul jij een 

centrale rol rondom de psychologische gezondheid van onze ILD-patiënten. Daarbij werk je nauw samen met de 

longartsen en verpleegkundigen uit het ILD-team. Je signaleert, diagnosticeert, intervenieert, ondersteunt en 

begeleidt onze longpatiënten bij psychische problemen die direct verband houden met de longaandoening. Je 

voert je eigen spreekuur waarin je samen met de patiënt werkt aan het behouden, versterken en herstellen van 

de psychische gezondheid. Als praktijkondersteuner zorg jij voor goede doorverwijzing naar de afdeling 

Psychiatrie & Psychologie in ons ziekenhuis en trieer je de urgentie van de zorgvraag. Psychische problemen die 

je signaleert, breng je in binnen het niet-medische multidisciplinaire overleg, waarin ook een GZ-psycholoog 

participeert. De GZ-psycholoog is direct betrokken bij de opzet van deze nieuwe functie. Je kunt dan ook zeker 

rekenen op ondersteuning of supervisie vanuit onze afdeling psychologie. 

  

Jij brengt mee 

Jij houdt van pionieren, deze nieuwe functie in ons ziekenhuis vraagt van jou dan ook een ondernemende geest, 

organisatietalent, creativiteit en het vermogen om buiten de gebaande paden te denken. Naast een 

afgeronde opleiding Praktijkondersteuner GGZ beschik je ook over veel inhoudelijk deskundigheid opgedaan 

door enige jaren werkervaring in een functie als POH GGZ. Jij voelt een grote verantwoordelijkheid voor jouw 

patiënten. Je werkt accuraat, bent integer én kritisch op je eigen handelen. Je kunt je goed inleven in de 

patiënt en het leven met een (chronische) longaandoening. Het verhaal van de individuele patiënt is steeds het 

uitgangspunt voor jouw handelen. Je richt je op gedeelde besluitvorming waarbij de patiënt zelf zoveel 

mogelijk in regie is. Dit vraagt van jou discretie en uitstekende communicatieve vaardigheden om een goede 

vertrouwensrelatie met de patiënt en zijn/haar naasten op te bouwen. Je hebt oog voor cultuurgebonden 

verschillen in opvattingen over gezondheid en ziekte. Je bent in staat om overstijgend te denken en handelen 

en je werkt sterk samenwerkingsgericht. Daarbij ken je de grenzen van je eigen handelen. 

  

Wij bieden jou 

• Een jaarcontract voor 16 uur per week; 

• Een uitdagende werkomgeving waarin je het beste uit jezelf kunt halen; 

• Je kunt rekenen op een marktconform salaris. 

 



 

Aangenaam 

Het St Antonius Longcentrum 

Het St. Antonius Longcentrum is één van de grootste longcentra in Nederland met een nationale en internationaal 

reputatie op het gebied van onderzoek en behandeling van zeldzame longziekten. In ons Longcentrum werken 

specialisten en verpleegkundigen nauw met elkaar samen aan de best mogelijke patiëntenzorg. Wij zetten studies op en 

participeren daarnaast in verschillende wetenschappelijke studies in binnen- en buitenland. 

 

Je komt te werken in ons ILD-expertisecentrum dat zich richt op diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten 

met interstitiële longaandoeningen. We zijn een groeiend centrum wat voortdurend in ontwikkeling is en waar processen 

steeds veranderen en vernieuwen. Regelmatig publiceren we artikelen in diverse wetenschappelijke medische bladen. 

Lees meer over het ILD-Expertisecentrum en het St. Antonius Longcentrum. 

 

Meer informatie of meteen solliciteren? Mail naar Dr. Ingrid Korenromp: i.korenromp@antoniusziekenhuis.nl 

http://www.ildcare.nl/index.php/ild-expertisecentrum-st-antoniusziekenhuis-locatie-nieuwegein/
http://www.antoniuslongcentrum.nl/

