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Een gefaciliteerde huisarts 
Tilburg Noord 

 
Bent u of kent u de nieuwe huisarts voor Tilburg-Noord? 

 

Huisartsenpraktijk Stokhasselt is een praktijk gevestigd in Tilburg Noord 
in een voormalig secratariaatsgebouw van de Van Montfoortkerk in de 
wijk Stokhasselt. De praktijk is geheel verbouwd en van alle gemakken 
voorzien. De inrichting is licht en rustgevend. Er wordt zorg geleverd aan 
ongeveer 3.000 patiënten met een diverse achtergrond. 
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste huisarts, die zich volledig wil 
focussen op het primaire proces van de praktijk: patiëntenzorg. En dit 
voor minimaal 3 dagen in de week. 
 
In deze praktijk kan de arts weer echt huisarts zijn. Er is een team van 2 
doktersassistentes, 2 verpleegkundig specialisten, een POH S een POH 

GGZ en een praktijkmanager. In afwachting van wie de praktijk uiteindelijk wil gaan overnemen werken we in 
de praktijk met vaste waarnemers. Daar komt nu een plek vrij voor ofwel een waarnemer ofwel een HIDHA (3 
tot 5 dagen). Praktijkovername van deze mooie toekomstbestendige praktijk behoort tot de mogelijkheden. 
 
De praktijk wordt gesteund door Stichting Exploitatie Praktijken (STEP). Vanuit STEP is een operationeel 
directeur en een medisch mentor wekelijks in de praktijk beschikbaar ter ondersteuning van de werkzame 
zorgverleners. Hierdoor kunnen zorgverleners zich bezig houden met hetgeen zij het liefst doen: Patiëntenzorg. 
 
De praktijk is modern, ademt sfeer, beschikt over moderne middelen, voldoende ruimte en medewerkers. 
Daarnaast staat de praktijk open voor innovaties en zorgvernieuwing. De praktijk wil mee met haar tijd en 
hierin vooruitstrevend zijn. Stilstaan is immers achteruitgang! 
 
Over Tilburg Noord & STEP: 
Tilburg Noord is een ruim opgezet gebied met 22.834 inwoners hoofdzakelijk uit de lage middenklasse. ER 
waren onvoldoende huisartsen gevestigd om de zorgvragen van deze bewoners te beantwoorden. Al geruime 
tijd is er sprake van een patiëntenstop bij de huidige praktijken.  STEP – Stichting Exploitatie Praktijken – heeft 
dit maatschappelijke probleem opgelost door een nieuw gesteunde praktijk te starten. Door de volledige 
organisatie van de praktijkstart te faciliteren en de financiële randvoorwaarden te borgen. Uitbreiding naar een 
grotere (duo) praktijk is zeker mogelijk.  
 
De volledig gefaciliteerde praktijk zorgt ervoor dat u uw werk als huisarts optimaal kunt doen.  
 
Diverse taken en verantwoordelijkheden worden u uit handen genomen / gefaciliteerd zodat de 
randvoorwaarden voor een hedendaagse praktijk geregeld zijn. Denk hierbij aan: 

- Praktijkorganisatie 
- Praktijkinrichting en faciliteiten 
- Contracten met verzekeraars, leveranciers en andere derden.  
- Financiële zaken 
- Personeelszaken (werving, selectie, aansturing, wettelijke kaders) 
- Signaleringsfunctie voor acute of toekomstige problemen 

 
U bent medeverantwoordelijk voor de invulling van de medische zorg in de praktijk;  Stichting Exploitatie 
Praktijken (STEP) faciliteert de rest. U bent tevens in de gelegenheid om te participeren en mee te denken in de 
ontwikkeling van deze nieuwe vestiging.  
 
Heeft u interesse dan gaan we graag met u in gesprek over de invulling en uw mogelijkheden!  
Stuur uw motivatiebrief en Curriculum Vitae zo snel mogelijk. Bij voorkeur per email en in pdf gescand, via 
info@praktijkexploitatie.nl 
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