
 

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

een klein team te werken? Wij zoeken een: 
 

Huisarts  
 

 

Functieomschrijving  
 

Hoe ziet je werk eruit?  

 

Als huisarts houd je je binnen de praktijk bezig met de dagelijkse huisartsenzorg van de aangesloten 

patiëntenpopulatie. Van de eerste klacht tot de diagnose, 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. Je organiseert 

en beheert zelf de medische consultaties en je verricht klinische onderzoeken. Je beslist zelf over 

specifieke zorgverlening en doorverwijzingen naar externe zorgverleners voor meer specialistische 

consulten. Je bent verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicatie, behandelingen en de 

opvolging ervan (controles, vervolgonderzoeken). Met betrekking tot preventieve gezondheidszorg 

bied je informatie over risicobeperking, vaccinaties, oncologische screening, deelname aan 

volksgezondheidsonderzoeken.  

 

Werkomgeving 
 

Waar ga je werken?  

Huisartsenpraktijk Westmaas is een kleine dorpspraktijk in Westmaas met ruim 2300 patiënten. 
Gelegen in het mooie Hoeksche Waard: een stukje plattenland met de steden Dordrecht en 
Rotterdam en meerdere ziekenhuizen op korte afstand. De praktijk is onlangs verhuisd naar een 
nieuwe locatie in het dorp. In de praktijk wordt gewerkt in een klein betrokken team, de lijnen zijn 
kort waardoor een fijne manier van samenwerken ontstaat en waar ruimte is voor plezier. Het team 
bestaat uit 2 huisartsen, 2 doktersassistenten en 2 praktijkondersteuners. Daarnaast is de praktijk  
uitgiftepunt voor de APPO apotheek.   
 
Het bestuur van Zorggroep Hoeksewaard is momenteel eigenaar van de praktijk. Op termijn zijn we 
op zoek naar een nieuwe praktijkhouder. Zelf praktijkhouder worden van deze praktijk behoort dus 
ook tot de mogelijkheden. Meer informatie over de praktijk vind je op: 
www.huisartsenpraktijkwestmaas.nl. 

 

Profiel  
 

Wat verwachten wij van jou?  

Wij zijn op zoek naar een 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.  

http://www.huisartsenpraktijkwestmaas.nl/


 

 

Wat kunnen wij bieden? 

 Collegiaal en betrokken team van praktijkhouders, huisartsen, praktijkondersteuners, 
doktersassistenten en een praktijkmanager.   

 Laagdrempelige samenwerking met ketenpartners in de regio.  
 Aansluiting bij een actieve en goed functionerende Zorggroep Hoeksewaard.  
 De mogelijkheid om praktijkhouder te worden.   

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 n.vanmoorst@zghw.nl.  

I.v.m. vakantie kun je voor eventuele vragen terecht bij Zorggroep Hoekse Waard via info@zghw.nl of 

06 83328893. Vanaf 15 augustus is  Natasja van Moorst de contactpersoon en  bereikbaar via 

n.vanmoorst@zghw.nl of via 06 20 19 03 41.  

 

Tot binnenkort!  
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