
 

Wil jij graag werken in een dorpspraktijk in de nabijheid van een stad? Vind jij het leuk om in 

kleine teams te werken? Wij zoeken een: 
 

Waarnemend huisarts  
 

 

Functieomschrijving  
 

Hoe ziet je werk eruit?  

 

Als waarnemend huisarts hou je binnen de praktijk bezig met de dagelijkse huisartsenzorg van de 

aangesloten patiëntenpopulatie. Van de eerste klacht tot de diagnose, door naar de behandeling en 

alle bijbehorende nazorg. Als arts kijk je verder dan alleen de ziekte. Je kijkt ook naar de gevolgen van 

gezondheidsproblemen voor het dagelijkse leven van de cliënt en dat van de omgeving. Bij voorkeur 

ben je als waarnemend huisarts voor langere periode beschikbaar en is er voldoende tijd om de 

patiëntengroep te leren kennen en om goed ingewerkt te worden. Je biedt ondersteuning aan de 

huisartsen als gevolg van een verhoogde werkdruk. Als waarnemend huisarts kun jij door jouw 

ervaring hier goed mee omgaan. 

 

Werkomgeving 
 

Waar ga je werken?  

Je zult werkzaam zijn in een huisartsenpraktijk in de Hoeksche Waard. Bijna alle huisartsenpraktijken 

zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Zorggroep Hoeksewaard met circa 30 praktijken. 

Samen hebben zij als doel kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan patiënten en deze zorg zo 

optimaal mogelijk en dichtbij huis te leveren. Werken in de Hoeksche Waard betekent werken in een 

unieke streek aan de rand van de Randstad. Een gebied met vergezichten, polders, dijken, ruimte en 

karakteristieke dorpen met hechte gemeenschappen. Maar ook een omgeving met ondernemerszin, 

innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling. Het werken in de Hoeksche Waard betekent werken in 

dorpspraktijken, waarbij gewerkt wordt in kleine betrokken teams met een laagdrempelige manier 

van werken. De lijnen zijn kort, waardoor een fijne manier van samenwerken ontstaat en waar ruimte 

is voor plezier.  

 

Profiel  
 

Wat verwachten wij van jou?  

Wij zijn op zoek naar een (waarnemend) huisarts met de volgende kernvaardigheden, kennis en 

talenten:  

 Je hebt een erkend diploma om als huisarts aan de slag te gaan;  
 je bent BIG geregistreerd;  
 je bent flexibel en positief ingesteld  en kan goed samenwerken; 
 je vindt goede kwaliteit en laagdrempeligheid van huisartsenzorg belangrijk; 
 je werkt graag aan de ontwikkelingen in de huisartsenzorg; 
 je bent patiëntgericht en combineert dit met een vlotte en doelmatige werkwijze.  

 

 



 

Wat kunnen wij bieden? 

 Betrokken en kleine teams van huisartsen, diverse praktijkondersteuners en assistenten en 
een praktijkmanager.   

 Laagdrempelige samenwerking met ketenpartners in de regio.  
 De mogelijkheid om deel te nemen aan scholingen aangeboden vanuit Zorggroep 

Hoeksewaard.  
 Salariëring is in overleg en op basis van ervaring volgens CAO of het gebruikelijke 

waarneemtarief.  

Meer informatie 
 

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? 
Solliciteer dan direct door je motivatie en CV te e-mailen naar info@zghw.nl. Tot binnenkort!  

 

Voor vragen over de vacature kunt u terecht bij Marielle Schouwink via m.schouwink@zghw.nl of via 
06 41 84 81 46.  
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