
 

 

Vacature Praktijkondersteuner Medisch Huis (POMH) binnen het 

Buurtgezondheidscentrum Althea vzw 

Ben jij een klant- en servicegerichte, motiverende en zelfstandige praktijkondersteuner? Werk je graag binnen 
een veranderende organisatie die meebeweegt met de ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
BGC Althea (Genk) en BGC Zenia (Oudsbergen/Opglabbeek) zijn multidisciplinaire praktijken met o.a. 
huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, onthaal, e.a. disciplines.  
Wij staan in voor kwaliteitsvolle eerstelijns gezondheidszorg en werken met het forfaitaire betalingssysteem. 
Voor meer informatie kijk op onze websites www.bgc-althea.be en www.bgc-zenia.be 

 
Wat houdt de functie Praktijkondersteuner Medisch Huis (POHM) precies in? 
Als POHM verleen je zorg aan patiënten met een chronische ziekte. De zorg wordt geprotocolleerd 
en onder supervisie van de huisarts en in samenwerking met het interdisciplinaire team uitgevoerd. 
Het betreft zorgprogramma’s voor patiënten met o.a. COPD, Astma en hart- en vaatziekten (CVRM) 
en Diabetes.  
 
Voorwaarden voor deze functie zijn: 

 Een bachelor verpleegkunde met afgeronde opleiding postgraduaat Verpleegkundige in de 
Huisartsenpraktijk of afgeronde opleiding tot praktijkondersteuner binnen huisartsenzorg 
AGZ op Hbo-niveau (Nederlandse opleiding.), eventueel ook het diploma van basisarts, 
master in de gezondheidszorg. 

o Indien je binnenkort de opleiding hoopt af te ronden, ben je ook van harte 
uitgenodigd om te reageren. 

 Specifieke kennis met betrekking tot de patiëntengroepen: COPD, Astma en CVRM,  
Diabetes. 

 Computervaardigheden. 

 Praktijk-technische vaardigheden. 

 Het organiseren en structureren van eigen consultaties. Tevens de mogelijkheid hebben om 
huisbezoeken met eigen vervoer te doen. 

 Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Coachende vaardigheden naar patiënten en managementvaardigheden i.v.m. 
werkorganisatie naar doelgroepen toe. 

 
Wat bieden we je aan? 

 Deze baan biedt jou een afwisselend takenpakket binnen het BGC Althea.  

 Het betreft een contract van onbepaalde duur van 19 uur per week.  

 Het loon is conform PC 330.01 met aanvullend nog extralegale voordelen: maaltijdcheques, 
groepsverzekering, vergoeding dienstverplaatsing.   

 Deze job is mogelijks te combineren met een job als gezondheidspromotor/ 
thuisverpleegkundige binnen het BGC. 

 
Word jij onze nieuwe collega? Spreekt onze vacature jou aan? Solliciteer dan zo snel mogelijk:  

- Stuur een e-mail met je motivatiebrief én je uitgebreide CV  t.a.v. Anna Maltezis naar 
anna.maltezis@bgc-althea.be  

- Voor meer informatie bel naar Anna Maltezis: 089 38 21 35 
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