Komt een psycholoog bij de huisarts… huisartsenpraktijk in
Vlaardingen heeft ruimte voor een psycholoog in huis!
25 mei 2022
Door toenemende psychische klachten zien we de laatste tijd de verwijzingen naar
psychologen en GGZ-instellingen oplopen. Wachttijden binnen de GGZ en
psychologenpraktijken worden zo fors, dat regelmatig uitgeweken wordt naar de
praktijkondersteuner GGZ van de huisarts “ter overbrugging”. Doordat deze inmiddels
ook oplopende wachttijden heeft, zien we meer patiënten voor gesprekken terug komen
bij de huisarts. Hierdoor is er een grotere druk op het spreekuur van de huisarts,
waardoor andere fysieke klachten in het gedrang komen. Kan dat nou niet anders?
Hoe dan?
Wij zouden graag samenwerken met een psycholoog binnen onze huisartsenpraktijk. We
zoeken een afgestudeerde psycholoog die zich vrij wil vestigen. Jij regelt contracten met
zorgverzekeraars, wij hebben een mooie spreekkamer binnen onze praktijk op woensdag
en vrijdag. Doordat je in het pand van de huisartsenpraktijk werkt, kunnen wij
gemakkelijker naar je verwijzen en kun je laagdrempelig met elkaar overleggen. En we
hebben lekkere koffie en thee!
Wie zoeken wij?
• Afgestudeerd hbo of universitair psycholoog
• Bij voorkeur BIG-geregistreerd of GZ-opleiding
• Zelfstandig werkend
• Vrij gevestigd, eigen contracten met zorgverzekeraar
• Beschikbaar om patiënten van de huisartsenpraktijk te zien
• Bereid tot samenwerken met de huisartsenpraktijk
• Beschikbaar op woensdagen en vrijdagen
• Gezellig persoon
• Communicatief sterk

Wie zijn wij?
Huisartsenpraktijk De Hogen Hoed is een NHG geaccrediteerde praktijk in Vlaardingen.
Ons team bestaat uit vier huisartsen, vijf doktersassistentes, een praktijkondersteuner
GGZ, een verpleegkundig specialist, twee praktijkondersteuners somatiek en een
praktijkmanager. Samen zijn wij verantwoordelijk voor ongeveer 5400 patiënten in
Vlaardingen. De praktijk staat in Vlaardingen Ambacht, waar mensen van allerlei
leeftijden, pluimage en culturen vaak hun leven lang wonen. Er is een winkelcentrum en
een park in de buurt.
Naast patiëntenzorg is er ook aandacht voor het team. Een gezellige sfeer is belangrijk
en we hebben laagdrempelig overleg.
Ons aanbod
Wij bieden je een spreekkamer voor 2 dagen per week. Doordat je een ruimte hebt
binnen het pand van de huisartsenpraktijk, krijg je eerder verwijzingen vanuit onze
huisartsen. Voor de patiënten is de drempel om te komen lager, waardoor er een lagere
no show kans is. Tevens kun je laagdrempelig overleggen en samenwerken met het team
van de huisartsenpraktijk.
Interesse?
Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Hanny Maasland, manager, telefoon: 06-44544788.
Ben je op zoek naar een spreekkamer dicht bij het vuur van de huisarts? Stuur je
motivatiebrief en CV voor 15 juni 2022 naar:
Huisartsenpraktijk de Hogen Hoed
t.a.v. S. Schakenraad en H. Maasland
Van Hogendorplaan 1409
3135 BK Vlaardingen
E-mail: hogenhoedmt@ezorg.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

