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Ouderengeneeskundepraktijk Parkstad (OGP) 

OGP is een jonge en innovatieve praktijk voor Ouderengeneeskunde die medische en psychologische 

zorg biedt aan kwetsbare ouderen en andere mensen met geriatrische problematiek. Wij geloven in 

duurzame, waardevolle zorg, aangepast aan de specifieke behoeften van het individu. In de praktijk 

betekent dit dat we die zorg bieden die nodig is en andere zorgprofessionals in hun kracht zetten. We 

doen dit op een organisatorisch en technisch innovatieve manier bij verschillende zorgorganisaties. 

Kortom: Ouderengeneeskunde, maar dan anders, vooruitstrevend en samen. 

 

Waarom jij? 

• Omdat je als mens en als professional betekenisvol wil zijn voor anderen. 

• Omdat je boven jezelf uit wil stijgen door volop jouw veelzijdigheid aan kwaliteiten 

dienstbaar in te kunnen zetten. 

• Omdat je positieve uitdaging vindt met flexibele en creatieve inzet in verschillende 

omstandigheden en samen met verschillende samenwerkingspartners. 

• Omdat je ondernemend bent en waarde hecht aan het ervaren van vrijheid en autonomie. 

• Omdat je belang hecht aan passende waardering. 

 

Hoe doe je dat? 

• Je helpt zorgvragers, hun mantelzorgers en de andere zorgprofessionals, als Verpleegkundig 

Specialist en als Mens. 

• Je begeleidt anderen met passende zingeving rondom het ervaren van verlies en het 

aangaan van uitdagingen.  

• Je staat naast Mensen, betrekt ze en je bent empathisch en doortastend in jouw 

communicatie. 

• Je bent als vanzelfsprekend inhoudelijk expert in de breedte en diepte van de 

ouderengeneeskunde en ouderenzorg.  

• Je weet de eigenheid van anderen te waarderen en te koesteren en zo met leiderschap 

samen te werken binnen verschillende teams. 

 

Wat doe je? 

• Je werkt onder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde als hoofdbehandelaar, 

medebehandelaar en consulent. 

• Je werkt interdisciplinair samen met en rondom zorgvragers binnen de wet langdurige zorg 

(wlz) voor verschillende organisaties verspreid door Limburg, met name in Zuid-Limburg.  

• Je biedt, onder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde, consultatie en 

medebehandeling met Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) voor 

zorgvragers thuis zonder wlz-indicatie.  
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• Je biedt deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering en hebt interesse in het 

opleiden van andere zorgprofessionals.  

• Je bent zowel overdag werkzaam als in avond/nacht/weekend (ANW) diensten.  

• Je werkt aan effectieve en efficiënte zorgverlening en maakt hiervoor gebruik van 

innovatieve hulpmiddelen en systemen die o.a. goede zorg op afstand mogelijk maken.  

• Je levert zorg die expliciet van toegevoegde waarde is en dus nooit onzinnige zorg of volgens 

one size fits all. 

 

Wij bieden jou: 

• Een dienstverband van 32-36 uur (exclusief bereikbaarheidsdiensten).  

• Salarisschaal 60 volgens cao VVT en de mogelijkheid voor extra beloningen en doorgroei 

naar partnerschap.  

• De mogelijkheid om samen met een multidisciplinair paramedisch team proactieve en 

innovatieve ouderenzorg te ontwikkelen, passend bij de uitdagingen van nu en de toekomst. 

 

Ben jij de Mens en Verpleegkundig Specialist die wij zoeken? 

 

Meld je zo snel mogelijk aan voor een discreet en oriënterend gesprek via 

christophe.van.dijken@ouderengeneeskundeparkstad.nl of 06-14199874 
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