
 

 

 
 

 
 

 

Vacature huisarts 3 - 4 dagen per week 
 

 

Wij zoeken een nieuwe vaste huisarts (hidha of langdurige waarneming) om ons team weer 

compleet te maken. 

 

Wij zoeken 

We zoeken iemand die zich voor langere tijd aan de praktijk wil verbinden. 

Je bent een betrokken, enthousiaste, positief ingestelde BIG-geregistreerde huisarts die het 

vak in de volle breedte wil uitoefenen voor je eigen patiëntengroep. Je kijkt verder dan 

alleen iemands klachten en kunt aspecten van “mijn positieve gezondheid” betrekken in je 

consultvoering. Je hebt aandacht voor kwaliteit en werkt mee aan verbeteringen voor de 

praktijk.  

Ook kun je goed samenwerken met andere collega’s. We verwachten dat je meedoet in onze 

overleggen binnen de praktijk (artsenoverleg, praktijkoverleg) en daarbuiten (MDO met 

thuiszorg, deelname/voorbereiden FTO’s). We verdelen samen de diensten. 

 

Wie zijn wij 

NHG geaccrediteerde huisartsenpraktijk De Hogen Hoed bestaat uit vier huisartsen, een 

verpleegkundig specialist, vier doktersassistentes, drie praktijkondersteuners (2 POH-S en 1 

POH GGZ) en een praktijkmanager. Samen zijn wij verantwoordelijk voor ongeveer 5400 

patiënten in Vlaardingen. De praktijk staat in Vlaardingen Ambacht, waar mensen van 

verschillende leeftijden en culturen vaak hun leven lang wonen. Er is een winkelcentrum en 

een park in de buurt. 



 

 

 

Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar de mens in zijn geheel en willen mensen 

helpen om zich gezond en energiek te laten voelen. Verder hechten we aan goede onderlinge 

samenwerking en plezier in het werk. Ook investeren we in samenwerken met anderen in de 

gezondheidszorg. We werken met Medicom en hebben een spreekuur van 15 minuten per 

patiënt. 

 

Wij bieden 

Wij bieden je een goede werksfeer in een moderne praktijk met ruimte om je te 

ontwikkelen. Je salaris wordt bij loondienstverband gebaseerd op werkervaring en CAO 

huisartsenzorg. Werkdagen zijn in overleg (voorkeur voor maandag/vrijdag), van 7:45u 

(dagstart) tot 17 uur. Gemiddeld 1-2 diensten per maand (HAP Schievliet, locatie Schiedam). 

 

Vragen? 

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op Hanny Maasland, 

praktijkmanager, telefoonnummer 06-44544788. Kijk voor meer informatie over de praktijk 

op onze website: www.dehogenhoed.nl 

 

Solliciteren 

Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar hogenhoedmt@ezorg.nl of 

Huisartsenpraktijk De Hogen Hoed, t.a.v. H. Maasland en S. Schakenraad, Van 

Hogendorplaan 1409, 3135 BK Vlaardingen. 

 

 

 
 


