
 
Voor onze praktijk zoeken wij een  

 
Verpleegkundige  Ouderen (dan wel Verpleegkundig specialist) 

16 - 24 uur per week 
 
Wijkgezondheidscentrum Lunetten is onderdeel van de Stichting Gezondheidscentra 
Utrecht (SGU) en bestaat uit een enthousiast team van huisartsen, doktersassistenten, 
POH's (GGZ en S) en een verpleegkundig specialist GGZ.  
Samen bieden wij zorg aan 9000 patiënten. In de wijk Lunetten wonen naast 
alleenstaande en hoger opgeleide mensen ook veel zelfstandig wonende ouderen, 
psychiatrische patiënten en mensen die begeleid wonen. In het centrum gaan we de 
komende periode zoeken naar een goede verdeling van werkzaamheden tussen alle 
aanwezige specialismen en medewerkers. Als jij samen met ons wilt werken aan 
kwalitatief hoogwaardige zorg voor onze patiënten dan zoeken wij jou! 
 
Vanwege het vertrek van onze verpleegkundig specialist ouderen zoeken wij een 
enthousiaste, zelfstandige collega die ons team wil komen versterken en die: 
 

✓ Geregistreerd is als PVH/HBO verpleegkundige (niveau 5) met of zonder Master 
Advanced Nursing Practice en/of Wijkverpleegkundige  

✓ Als aandachtspunt ouderenzorg heeft   
✓ In staat is zorgplannen op te stellen en gericht is op continuïteit van zorg  
✓ Zelfmanagement belangrijk vindt en cliënten hierin kan enthousiasmeren en 

ondersteunen 
✓ Graag en goed samen werkt met andere disciplines; naast huisartsen en 

doktersassistenten zijn dit bv. het buurtteam en de thuiszorg. 
✓ Kan meebewegen in een centrum in verandering 
✓ Een proactieve en ondernemende houding heeft 

 
Wat houdt het werk in? 

✓ Je levert een bijdrage ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de 
zorgverlening voor kwetsbare ouderen 

✓ Je hebt een actieve rol in zorgvernieuwing, screening op kwetsbaarheid en het 
aandragen van verbetervoorstellen 

✓ Je draagt zorg voor de uitvoering en coördinatie van gedelegeerde medische 
taken en handelingen  

✓ Je optimaliseert en coördineert de multidisciplinaire samenwerking rondom 
(complexe) zorgsituaties waarbij de oudere patiënt centraal staat 

 
Wat bieden wij? 

✓ Een enthousiast en gedreven team met een prettig werkklimaat 
✓ Een goed netwerk met andere zorgverleners zoals thuiszorg, psycholoog, 

buurtteam, fysiotherapie en apotheek 
✓ Een NHG-geaccrediteerde praktijk 
✓ Arbeidsvoorwaarden conform CAO Gezondheidscentra 
✓ Opleidings – en ontwikkelingsmogelijkheden 

 



Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met huisarts M. Horsman of  A. 
Sprengers, telefoonnummer 030 – 2894019. 
 
Voldoe jij aan de eisen en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Stuur of mail dan 
je sollicitatiebrief, met CV, naar personeelszaken@gezondsgu.nl  of 
Gezondheidscentrum Lunetten, t.a.v. personeelszaken, Postbus 24006, 3502 MA 
Utrecht. 
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