
 
  
  
  
Vacature:  Huisarts in een moderne middelgrote 
Huisartsenpraktijk in de Hoeksche Waard 
  
Wil je als waarnemend huisarts of Hidha 1 tot 3 dagen in de 
week komen werken in een moderne, goed geoutilleerde, 
middelgrote huisartsenpraktijk in Numansdorp op 20 auto 
minuten van Rotterdam? 
Er bestaat een vacature voor 1 huisarts voor 3 dagen, of 2 
huisartsen die samen 3 dagen ons team komen versterken. 
Ingangsdatum zal in overleg zijn, maar uiterlijk vanaf 1 
februari 2020. Eerder is zeker mogelijk, later is ook 
bespreekbaar maar heeft niet de voorkeur.  

Je komt te werken in een enthousiast, bevlogen, 
multidisciplinair team waarbij de kwaliteit van de zorg voor 
de patiënt centraal staat. De praktijk is gevestigd in 
Zorgcentrum Het Zandpad, letterlijk midden in Numansdorp. 

Praktijkinformatie 

Dr. Leijnse heeft een praktijk van 3350 patiënten. De huidige 
vaste waarnemer, Ezra Hopman, gaat ons na 5 jaar verlaten 
wegens het vinden van een eigen praktijk elders in de 
Hoeksche Waard die hij met een jaargenoot kan 
overnemen. 



De praktijk heeft een ruime bezetting met een enthousiast 
team van 9 professionals, te weten; Huisarts M.E. Leijnse, 3 
assistentes met eigen specialisaties, een POH-COPD, een 
POH-Diabetes DVK, een POH-GGZ SPV, POH-CVRM HBO 
en een Administratief Medewerkster die functioneert als spin 
in ons web. 
Speerpunten voor onze praktijk zijn; persoonlijke aandacht 
voor de patiënt en kwaliteit van zorg hetgeen vormgegeven 
wordt in “extra tijd voor de patiënt”, een extra assistente 
voor de kwetsbare ouderen, vergaande palliatieve zorg en 
sociale visitering. 
De menselijke maat gaat vóór het protocol, de service vóór 
de efficiëntie. 
Daarnaast hebben wij een praktisch - en ICT geoutilleerde 
spreekruimte in ons verzorgingstehuis waar we wekelijks, 
met verpleging, spreekuur houden en visite lopen. 

De praktijk maakt deel uit van de zorggroep Hoekse Waard. 
De ANW diensten worden gedraaid op de HAP in 
Klaaswaal, een kleine rustige post zonder kogelvrij glas. 
Bovendien zijn we deel van het adherentiegebied van het 
onvolprezen Hospice Zuid Beijerland. 

Wat breng je mee? 
Er wordt van je verwacht dat je proactief kan werken binnen, 
en deel wilt worden van een bevlogen team. Je bent een 
betrokken, enthousiaste teamspeler. Je werkwijze is 
accuraat maar vooral creatief, patiëntgericht en niet acht-tot 
vijf ingesteld. Je weet wanneer je regie moet nemen en juist 
moet overgeven. Je houdt van mensen in soorten en maten 
maar je weet ook respectvol je grenzen te stellen waarbij je 
je in de rug gedekt mag voelen. We vragen flexibiliteit zowel 
naar patiënten als naar je team, iets wat wederzijds zal 
blijken. 



Wat bieden wij? 

Een fijne sfeer in een goed lopende, afwisselende, moderne 
praktijk in Numansdorp, eigen volledig geoutilleerde 
spreekkamer, plek in een centrum met 6 collegae om mee 
te sparren. Interactie in overvloed als je dat wilt.  Je kan 
tevens geaccrediteerde scholing en trainingen volgen ten 
behoeve van de herregistratie volgens CAO. Je gaat werken 
in een groot plattelands dorp in Randstedelijk gebied met 
diverse voorzieningen maar vooral vol mensen met een 
‘Rotterdamse’ inslag en open geesten. 

De toekomst ? 

Gezien de leeftijd van de praktijkhouder ( 60 ) is, bij 
gebleken ‘klik’, associatie binnen enkele jaren een gewenste 
optie en lijkt praktijkovername een logisch vervolg.  

 
Je krijgt een CAO conform salaris, afhankelijk van kennis, 
ervaring en type werknemerschap 
Ben je geïnteresseerd? Kijk eens op www.leijnsehuisarts.nl, 
www.zorgkaart.nl of op www.linkedin.com  

http://www.leijnsehuisarts.nl
http://www.zorgkaart.nl
http://www.linkedin.com


Je kan altijd contact opnemen met Maarten Leijnse voor 
meer informatie. 

 
   06-22222418 of mailen op leijnse@leijnsehuisarts.nl 
danwel me.leijnse@gmail.com. 
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