Gezocht: Huisarts
Functiegebied: Huisarts
Regio: Zuid-Holland

Dienstverband: werktijden / dagen in
overleg. Minimaal drie dagen per week
Locatie: GC Lange Hille

Standplaats: Rotterdam

Ingangsdatum: in overleg/ z.s.m.

Stichting Gezond op Zuid levert vanuit verschillende gezondheidscentra in Rotterdam Zuid
hoogwaardige en professionele geïntegreerde eerstelijnszorg.
Gezondheidscentrum Lange Hille heeft ruim 6000 patienten en werkt nauw samen met
diverse disciplines. Om in een veranderende tijd meer aandacht te kunnen hebben voor
patiënten zijn we gestart met een nieuwe opzet: Krachtige Basiszorg.
Dit betekent meer tijd van de huisarts voor de patiënt maar ook meer aandacht voor
ondersteuning van de huisarts. Voor de huisarts: 15 minuten per patiënt en voldoende tijd
voor multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast: meerdere ondersteunende disciplines
zodat ook tijd vrij gemaakt kan worden voor de huisarts.
Het ondersteunende team heeft inmiddels vorm gekregen: extra dagen POH GGZ, inzet van
een Verpleegkundig Specialist en ondersteuning van een Praktijkverpleegkundige.
We zijn nu alleen nog op zoek naar een extra huisarts die het team completeert en graag
de Krachtige Basiszorg mee wil ontwikkelen!
Hiervoor zoeken wij een

enthousiaste , innovatieve en toegankelijke huisarts
die deze manier van consult voering mede vorm wil geven.
Wat bieden wij:
 Een dynamische omgeving waar de nadruk ligt op ontwikkeling en gezamenlijkheid.
 Aandacht voor werkdruk en omgeving / meer tijd per patiënt.
 Aantal dagen / uren in overleg te bepalen. Werkdagen in overleg.
Wat zoeken wij:
 Een innovatieve huisarts die graag meedenkt met de ontwikkelingen.
 Een patiëntgerichte en creatieve collega die zelfstandig en in teamverband kan
werken.
 Een collega die affiniteit heeft met het werken in een achterstandswijk en zich kan
vinden in het model Krachtige Basiszorg (4D model). Aandacht voor patiënt is meer
dan alleen het medische.
Interesse?
Stuur een motivatiebrief en CV naar K. Bontje, kbontje@gezondopzuid.nl. Voor extra vragen
of informatie kan je mailen naar Karin Bontje en wij zorgen dan dat je wordt teruggebeld door
één van de artsen.
Bij aanstelling vragen wij om een VOG.

