Vacature Huisarts in dienst
Tilburg Noord

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

VACATURE HID(ha) – minimaal 3 dagen Ben jij huisarts en zoek je een praktijk waar je
-

HUISARTSENPRAKTIJK

STOKHASSELT

werk en privé goed kunt combineren;
je wel de ‘vaste’ huisarts bent voor de patiënten maar niet de ‘lasten’ van het
praktijkhouderschap erbij hebt?;
je samen met een collega huisarts werkt;
je een band kan opbouwen met je patiënten en er voor ze kan zijn in alle fasen van het
leven?;
lekker kunt werken in een inspirerende omgeving met een leuk team;
Je buiten het medische domein je bijdrage mag leveren maar niet moet;
Je ‘kleinschalige’ zorg te leveren aan de ingeschreven patiënten
je als je dat wenst de mogelijkheden hebt om (deels) vanuit huis te werken;
naast een goed salaris, ook ruimte en budget krijgt voor zelfontwikkeling zoals coaching,
scholing en bijvoorbeeld een (elektrische) leasefiets of (elektrische) leaseauto?
je ook tijdens je vakantiedagen en bij ziekte gewoon doorbetaald krijgt?

Lees dan verder.

Huisartsenpraktijk Stokhasselt is een goed georganiseerde leuke praktijk in de Tilburgse wijk
Stokhasselt. De praktijk is er sinds mei 2018 gevestigd en is van alle gemakken voorzien. Het team is
compleet en werkt goed samen.
De praktijk wordt praktisch gefaciliteerd door een Stichting die eindverantwoordelijk is voor de
exploitatie. (STEP) De praktijk kenmerkt zich door de tijd die er voor de patiënten is. Bij ons geen
marathonspreekuren. Je hebt als huisarts 15 minuten per patiënt, je wordt gefaciliteerd in je
werkzaamheden door deskundige ondersteuning zodat jij je volledig kan richten op waar jij goed in
bent. Hierdoor kun je werken met plezier wat ook weer energie geeft.
De populatie is divers en gemiddeld relatief jong. De consultdruk is niet hoog, maar de inhoud van de
consulten vaak wel divers en uitdagend.
Vanuit STEP is het bestuur betrokken bij de praktijkorganisatie, denkt actief mee en draagt actief bij
aan zorginnovatie, procesverbeteringen en hoe we samen de zorg voor de patiënten in de wijk beter
kunnen maken. Zo is de praktijk betrokken diverse projecten in het kader van wijkgericht werken in
Tilburg Noord, start dit najaar een LEAN traject en is de praktijk bezig met de voorbereidingen op
accreditatie. Als huisarts sluit je aan bij de inhoudelijke onderdelen van het HAGRO overleg en FTO’s.
Zo bouw je ook een netwerk van collega huisartsen in dezelfde wijk op.
Het team bestaat uit: een vaste HA waarnemer voor 2 dagen, 2 POH’s GGZ, ieder met hun eigen
expertise gebied, een POH S en O, een Verpleegkundig Specialist, 3 vaste doktersassistentes met 2
dagen een eigen assistente spreekuur en een praktijkmanager voor 16 uur om het reilen en zeilen
van de praktijk te managen. In de praktijk wordt gewerkt met het HIS Medicom.
Huisartsenpraktijk Stokhasselt
Scarlattistraat 8 | 5049 GB | Tilburg
E-mail: info@praktijkexploitatie.nl | Web: www.praktijkexploitatie.nl
Telefoon: 013 542 59 49 | Fax: 013 535 13 71
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Arbeidsvoorwaarden:
Je kunt werken als HID(ha) of op zzp-basis. Een huisarts in loondienst heeft, wat de praktijk betreft,
wel de voorkeur, vandaar de zeer fraaie aanvullende secundaire voorwaarden welke niet beschikbaar
zijn voor waarnemers op ZZP basis. Wil je toch graag als waarnemend huisarts aan de slag? Dan is het
belangrijk dat je je voor een langere periode aan de praktijk wilt verbinden.
Het salaris voor huisartsen met een arbeidsovereenkomst is gebaseerd op de cao HIDHA en varieert,
afhankelijk van ervaring, van 5.656 euro tot 7.321 euro. Je bent minimaal drie dagen beschikbaar,
meer dagen zijn bespreekbaar. Je deelt mee in het doen van diensten op de huisartsenpost.
Wat breng je mee?
- Je bent afgestudeerd huisarts met een BIG-registratie.
- Je werkt binnen de wettelijke kaders en normen van de beroepsgroep.
- Je creëert kansen en ziet complexe casussen als een uitdaging.
- Je zoekt de samenwerking op met andere professionals en bent communicatief sterk.
- Je bent minimaal drie dagen per week beschikbaar.
- Je geniet ervan het vak van huisarts over de volle breedte uit te oefenen.
- De patiënt staat bij jou op de eerste plaats. Voor hen ben jij een vriendelijke arts die makkelijke
aanspreekbaar is.
- Je denkt graag mee over de verdere ontwikkeling van de huisartsenzorg. Zo sluit je aan bij
farmacotherapeutisch overleg en werkgroepen.
- Je bent een harde werker maar ook een gezellige collega.
Direct solliciteren?
Stuur je motivatie en CV naar beheer@praktijkstokhasselt.nl

Heb je vragen?
Heb je vragen? Stuur dan ook even een berichtje met het nummer waarop je bereikbaar bent en dan
nemen we contact met je op.
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