
 

 

 
 

 

 

Vacature waarnemend huisarts 1 - 4 dagen per week 
 

Vanaf 1 februari 2023 zoeken wij een waarnemend huisarts om ons huisartsenteam te 

ondersteunen. Zoek jij ons? 

 

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.  

 

Wij zoeken 

We zoeken een betrokken, enthousiaste, positief ingestelde BIG-geregistreerde huisarts.  

Je kunt goed samenwerken met het hele praktijkteam. Je hebt overzicht, hebt oog voor 

continuïteit van zorg en aandacht voor de patiënt. 

Ben je bijna klaar met de huisartsenopleiding of wat later beschikbaar? Dan nodigen we je 

ook uit om te solliciteren. 



 

 

Wij bieden 

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

ontwikkelen. Vlaardingen is goed bereikbaar via de A20 of A4. We werken met Medicom, 

gemiddeld weinig visites, 15 minuten per patiënt, samen werken met de andere vaste 

huisartsen. Lekkere koffie, vrijdagmiddagborrel, je eigen ruime spreekkamer.  

Betaling op basis van facturen, uurtarief in overleg. Waarneming voor een kortere periode is 

mogelijk, maar er is ook ruimte voor langdurige waarneming of werken in loondienst.  

 

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 

Je hebt ons gevonden!  

Bel of app bij interesse naar 06-4454478 of stuur een e-mail naar hogenhoedmt@ezorg.nl 

  

 

 

 
 


