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Ben jij een betrokken huisarts die de patiënt 
centraal zet? Werk je graag samen met collega’s in 
een multidisciplinair team?  

Dan zoeken wij jou! 

Jouw werkplek 
Onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk ligt in Hallum, 
Friesland. De praktijk bestaat uit vijf spreekkamers, 
wachtkamer, een ruime apotheek en backoffice. De 
praktijk heeft veel vernieuwingen doorgevoerd, zoals 
uitbreiding van het aantal kamers en het plaatsen van 
medicatiekluisjes. Ook de ontwikkeling van onze interne 
organisatie krijgt veel aandacht, alles met als doel: meer 
verbinding met de patiënt en met elkaar, minder werkdruk 
en meer werkplezier.  
Verder zijn de praktijkhouders beiden bestuurlijk actief.  

                                               2 artsen/praktijkhouders 

 
3 doktersassistentes, 1 POH-S,  
4 apothekersassistentes, medicijn- 
bezorgers, 1 POH-GGZ, 1 POH-GGZ jeugd,  
1 praktijkmanager 

Ons HIS/AIS is Medicom/Pharmacom en E-Health is 
geregeld via Mijn Gezondheid.net. De Ketenzorg is goed 
geregeld via de regio-organisatie Ketenzorg Friesland. 
Diensten worden gedaan bij Dokterswacht Friesland. 
Samenwerking met omliggende praktijken (WAGRO 
Burdaard, Ferwert Hallum en Holwerd) is goed en er is 
regelmatig overleg. 

Als (waarnemende) huisarts houd je je graag bezig met 
waar het écht om draait: het bieden van de best mogelijke 
zorg aan patiënten die hun vertrouwen in jou stellen. Alle 
zaken die horen bij je praktijkvoering, worden door de 
praktijkhouders op zich genomen. Daarnaast heeft de 
praktijk een praktijkmanager en hebben assistentes 
coördinerende taken, zodat jij je als huisarts bij onze 
praktijk kan focussen op dat wat het allerbelangrijkste is: 
datgene waarom je huisarts geworden bent, het voorzien 
van goede patiëntenzorg. 

 
 

Wat we van je vragen: 

• Jij bent een BIG-geregistreerde huisarts; 
• Jij bent professioneel, sociaalvaardig en 

stressbestendig; 
• Jij bent enthousiast in het uitoefenen van je vak met 

een brede blik op de zorgbehoefte van patiënten; 
• Jij denkt mee met organisatorische zaken; 
• Jij werkt graag in teamverband; 
• Gedurende de vakanties van de praktijkhouders 

zelfstandig kunnen werken met ondersteuning van 
omliggende praktijken en een waarnemend 
apotheker. Ervaring in de apotheek is niet nodig. 
Affiniteit ermee wordt wel gewaardeerd.  

Ons aanbod 

• We gaan bij voorkeur een lange termijn verbinding 
met jou aan. Het aantal uren en de dagen die jij werkt 
worden in goed overleg met jou bepaald. Onze 
voorkeur gaat uit naar een dienstverband van 18-27 
uur; 

• De kans om jezelf verder te ontwikkelen door te 
werken aan projecten, op basis van eigen interesse; 

• De mogelijkheid om te werken in een gemotiveerd en 
collegiaal team waar altijd ruimte is voor eigen 
inbreng; 

• Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden. 
• Soort dienstverband in onderling overleg af te 

stemmen. 

Referenties 
Voordat je in dienst komt worden referenties gevraagd van 
voorgaande werkgevers.   
 
 

 

 

Solliciteren? 

Wij ontvangen graag een 

schriftelijke sollicitatie 

met CV! 

Vragen of meer 

informatie? 

Marjan Verhoef, huisarts 

Apotheekhoudende 
huisartsenpraktijk Hallum 

T.a.v.  M.J. Verhoef  
Rondweg 29, 9074AP 
Hallum  
 

 
 
 
 
 


