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Stichting Wijkgezondheidscentrum Lunetten gevestigd in de wijk Lunetten in Utrecht is op 

zoek naar een: 

  

     VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ 

                 3 tot 4 dagen per week 

 

Wijkgezondheidscentrum Lunetten is een ambitieus centrum met een visie gericht op een 

sterke, brede, wijk- en doelgroepgerichte 1e lijnszorg. Er werken 6 huisartsen en 3 POH-

GGZ en 1 Verpleegkundig specialist GGZ. Onze huidige verpleegkundig specialist gaat ons 

in verband met pensioen per 1 oktober 2023 verlaten en daarom zijn we op zoek naar een 

vervanger.  

 

Als taken voor de verpleegkundige specialist GGZ zien wij: 

- Diagnostiek bij patiënten met psychische en psychiatrische problematiek. 

- Kortdurende behandeling van patiënten met milde psychische klachten 

- Bieden van nazorg aan  EPA patiënten na behandeling in de SGGZ, denk aan zorg 

dragen voor preventieve metabole screening en monitoren gebruik van clozapine en 

stemmingsstabilisatoren 

- Monitoren en eventueel indiceren en voorschrijven van psychofarmaca 

- Casemanagement voor psychiatrische patiënten bij wie meer zorgverleners in de wijk 

betrokken zijn 

- Contact zoeken en onderhouden met zorgmijders 

- Overbruggingscontacten ter voorbereiding van passende behandeling 

- Ontwikkelen en onderhouden van de sociale kaart op het gebied van GGZ. 

- Actieve deelname aan psychosociaal team en GGZ-overleg 

- Geven van onderwijs, advies en begeleiding aan andere medewerkers 

 

Functie eisen: 

- Een afgeronde opleiding tot verpleegkundig specialist GGZ 

- Ervaring in het begeleiden en bieden van laagdrempelige hulpverlening aan patiënten  

- Zelfstandig kunnen werken en een probleem oplossend vermogen hebben 

- Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

 

Wij bieden: 

- Professionals die graag samenwerken en openstaan voor nieuwe ideeën. 

- Korte lijnen met onder andere een vrijgevestigd GZ-psycholoog werkzaam in ons 

pand en een vaste consulterend psychiater werkzaam bij BuurtzorgT 

- Salaris volgens CAO Huisartsenzorg, waarbij de inschaling afhankelijk is van  

werkervaring. 
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Voor meer informatie over ons centrum zie onze website www.gezondlunetten.nl en/of neem 

telefonisch contact op met Marion Boelens, huisarts op  tel.: 030-2884084. Uw sollicitatiebrief 

met motivatie en CV kunt u  mailen naar personeelszaken@gezondsgu.nl 

http://www.gezondlunetten.nl/
mailto:personeelszaken@gezondsgu.nl

