
                        
 

 

Voor ons gezondheidscentrum Voorhof in Delft 

zijn wij op zoek naar een 

 

Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant 
 

voor 24 uur/3 dagen per week 

Per 1 oktober 2019 

 

 

Als Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant verricht je alle diagnostische  

en therapeutische handelingen die gebruikelijk zijn binnen de huisartsgeneeskunde en waarin je 

bekwaam bent. Je hebt een eigen spreekuur waarin je patiënten ziet. Daarnaast hou je je bezig met 

het aandachtsgebied ouderenzorg. Je draagt waar nodig bij aan een goede praktijkvoering. Arts en 

Zorg biedt jou een uitdagende baan, waarin je intensief samenwerkt met de diverse zorgdisciplines in 

ons gezondheidscentrum. Je draagt bij aan de kwaliteit van zorg en aan de tevredenheid van onze 

patiënten. 

 
 

Gezondheidscentrum  

Voorhof is een dynamisch gezondheidscentrum midden in een volkswijk in Delft. Onder hetzelfde dak 

bevindt zich een fysiotherapiepraktijk, een tandarts, een diëtist en een prikpost. De wachtruimte 

praktijk is kortgeleden nog opgefrist en heeft nieuw meubilair gekregen. Het team bestaat uit vier 

huisartsen, en wordt vakkundig ondersteund door twee POH-S, een POH-GGZ en doktersassistentes. 

De patiëntenpopulatie, van circa 6000 patiënten, is gemêleerd en heeft voor een deel een lage SES, 

daarnaast zijn in de praktijk veel studenten ingeschreven. Voorhof biedt een breed zorgaanbod; de 

assistenten doen o.a. zelf bloedafnames en crp meting. Het gezondheidscentrum is NHG 

geaccrediteerd. 

 

Wij bieden: 

• Collegiale samenwerking in een leuk team; 

• Veel ruimte voor ontwikkeling en scholing;  

• Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao Huisartsenzorg; 

• Goede balans werk/privé                                                             

Wij vragen: 

 Een diploma PA of VS; 

 Opgeleid in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum; 

 Affiniteit met ouderenzorg; 

 Een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling; 

 Je staat positief tegenover innovaties als bijvoorbeeld begeleiding via e-health; 

 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn eigenschappen, die op jou van toepassing 

zijn. 

Wie zijn wij? 

Wij bieden in onze gezondheidscentra vernieuwende, klantgerichte geïntegreerde eerstelijnszorg. Dat 

doen we met 600 collega’s voor 180.000 patiënten en alle asielzoekers verspreid over het land. 

Huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners zetten zich iedere dag in 

voor de gezondheid en vitaliteit van onze patiënten, met hoofd en hart, deskundig en gastvrij. Er wordt 

veel energie gestoken in vernieuwing en digitale innovaties die de patiënt behulpzaam zijn, zoals 
bijvoorbeeld werken met LEAN, teledermatologie en ECG’s op de locatie. 

Wil je meer te weten komen over onze organisatie? Kijk dan op www.artsenzorg.nl. 

http://www.artsenzorg.nl/


 

Interesse? 

Dan nodigen we je graag uit te reageren door een email te sturen naar sollicitatie@artsenzorg.nl of via 

de solliciteer direct button onder deze vacature. Bij aanstelling vragen wij om een Verklaring Omtrent 

Gedrag. De sluitingsdatum is 1-9-2019. 
 

Vragen 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: 

Zeynep Senses, praktijkmanager, via 0681913457 of zsenses@artsenzorg.nl  

Of Roos van der Niet, regiomanager, via 06-27007645 of rvanderniet@artsenzorg.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 
 

mailto:sollicitatie@artsenzorg.nl
mailto:zsenses@artsenzorg.nl
mailto:rvanderniet@artsenzorg.nl

