
VACATURE HUISARTS 
 

Wij zoeken per 1 oktober a.s. een huisarts met affiniteit voor 

Psyche, Voeding en Beweging,  

interesse in Reisgeneeskunde en het Opleiderschap 

 

‘Wij’ zijn: 1 huisarts, 1 AIOS, 3 doktersassistentes, 2 POH-S, 2 POH-GGZ, 1 management-ondersteuner 

en 1 financieel medewerkster. Samen vormen wij een ontzettend leuk, geolied en toegewijd team! 

 

We leveren allen ons deel aan goede en zorgvuldige patiëntenzorg en het kenmerkt ons team dat we 

elkaar hierin steunen. De zorg voor degenen die bij onze praktijk staan ingeschreven is een product 

van ons samen en met elkaar werken we voortdurend aan verbetering van kwaliteit en 

patiënttevredenheid. We hebben een moderne praktijk die goed georganiseerd is en voldoet aan de 

accreditatienorm. 

 

We bieden 18 uur per week, per 1 januari uit te breiden naar 27 uur en op termijn 4 dagen in de 

week. Daarnaast zoeken wij een waarnemer voor 10-20 diensten per jaar en vakantie van onze 

huisarts. Dit alles zou door 1 óf 2 huisartsen kunnen worden ingevuld. Bij wederzijds welbevinden en 

voldoende groei, is op termijn zelfstandige vestiging mogelijk. 

 

Wij leveren naast huisartsgeneeskunde ook een reisadviesspreekuur en zijn hiervoor aangesloten bij 

Reisprik. Daarnaast leiden wij artsen op tot huisarts in samenwerking met de Erasmus universiteit. 

Wij willen je graag op (laten) leiden om ook hier te zijner tijd je bijdrage aan te kunnen leveren. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar een huisarts die met ons wil nadenken over het adviseren ten aanzien 

van chronische klachten via de aanpak op leefstijl gebied (voeding, psyche en beweging). Daarnaast 

denken wij graag met jou na over het in de markt zetten van preventieve geneeskunde, gebaseerd op 

het model ‘positieve gezondheid’.  

 

Spreekt dit profiel je aan? Stuur dan je sollicitatiebrief, voorzien van C.V. per e-mail naar mo@hasn.nl 

of per post naar Huisartsen Schiedam Noord, Kerklaan 33, 3121 KC Schiedam. 

 

Voor meer informatie over ons en de praktijk, kijk op www.huisartsenschiedamnoord.nl 

 

 


