
Vacature vaste huisartsen voor Huisartsenpraktijk Maasoever
 

Functieomschrijving 
Twee van onze vaste huisartsen gaan stoppen per mei 2023. Eén van hen gaat met pensioen en de 
ander heeft plannen elders. Vandaar dat wij voor onze jonge en levendige huisartsenpraktijk op zoek 
zijn naar nieuwe vaste collega’s (waarnemer/hidha). Voor minimaal 3 dagen per week, verdere uren en 
dagen in overleg nader te bepalen.  
 
Wie zijn wij? 
Onze geaccrediteerde praktijk is landelijk gelegen in het hart van Nationaal Park Maasduinen.  Vanuit 
twee locaties bieden wij zorg aan circa 10.000 patiënten. De locatie in Nieuw-Bergen is een ruim, 
gerenoveerd pand waar ook een mensendiecktherapeut, een diëtist en een podotherapeut werken.  In 
Well is de praktijk samen met een fysiotherapiepraktijk gesitueerd in een authentiek pand. Inrichting 
van de praktijkruimten is volgens het lean-principe.  
 
Ons team bestaat uit vier maaschapsleden, drie vaste huisartsen, negen doktersassistentes, vier poh 
somatiek, drie poh GGZ, een poh jeugd en een praktijkmanager. 

 
De populatie bestaat gemiddeld genomen uit een lagere 
sociaaleconomische klasse met relatief veel ouderen maar 
voldoende jeugd en volwassen voor een gevarieerd 
spreekuur. Het betreft een vriendelijke populatie. 
Samenwerken met benaderbare specialisten in het 
Maasziekenhuis wordt als prettig ervaren. Diensten worden 
gedaan op de gemoedelijke huisartsenpost te Boxmeer. 
 
De praktijk is goed geoutilleerd, wij bieden een uitgebreid 

aanbod van diagnostiek (o.a. (holter) ECG, sneltesten voor tropT, d-dimeer, CRP, E/A index) en 
behandelingen. Er is ruimte voor iedere arts om een aandachtsgebied te ontwikkelen. Verder 
participeren wij in positieve gezondheid en dragen wij zorg voor speciale groepen patiënten zoals in het 
verzorgingshuis en in gezinsvervangende huizen. Verder worden er coassistenten begeleid en zal dit 
jaar gestart worden met het opleiden van huisartsen.  
 
Wij bieden 
Een werkplek waar de essentie van het vak centraal staat. Waar medische kennis gecombineerd wordt 
met aandacht voor administratie, financiën, innovatie, duurzaamheid en opleiding. Een klassieke 
huisartsenpraktijk als kern van de eerstelijnszorg, die zorgdraagt voor continuïteit en verdieping. Dit 
doen wij in een gezellige en bruisende sfeer waar samenwerken en humor kernwaarden zijn.  
 
Interesse?  
Graag een sollicitatiebrief+CV naar onderstaande mail of bel mij gerust voor vragen: 06-52025675. 
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