
 
 
 
 
 
 

Wij zijn op zoek naar een huisarts voor Huisartsenteam Zorg op Zak, 
In overleg 3 tot 4 dagen per week 
 
Huisartsenteam Zorg op Zak is een fusieorganisatie, bestaande uit vier locaties ’s-Heerenhoek, Ovezande, ’s-
Gravenpolder en Hansweert. Alle 4 locaties zijn apotheekhoudende huisartsenpraktijken. 
Alle locaties werken nauw samen en vormen één team. Hierdoor kunnen we gebruik maken van alle expertise die we 
met vele mensen in huis hebben, ondersteunen elkaar en bundelen werkzaamheden. 
Ons team bestaat uit 10 huisartsen (waarvan 5 maatschapsleden), 28 dokters- en apotheekassistenten, 10 POH’s 
(somatiek/ouderen/jeugd/GGZ), 3 PA’s (physician assistant), 2 administratief medewerkers en 2 praktijkmanagers. 
 
Onze visie 
De patiënt staat altijd centraal. Huisartsenteam Zorg op Zak levert laagdrempelige en servicegericht hoogkwalitatieve 
zorg waarbij de  juiste zorg, door de juiste persoon op het juiste moment wordt aangeboden. 
Dat doen wij dagelijks vanuit onze kernwaarden; VERTROUWEN, RESPECT, SAMEN EN AUTONOMIE. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een arts die…… 

 Betrokken, verantwoordelijk en flexibel is 
 Het leuk vindt zelfstandig in een klein team te werken, maar ook betrokkenheid zoekt met het grotere geheel 

en dit uit kan dragen in het team 
 Enthousiast is om mee te werken aan het bouwen van een innovatief huisartsenteam waarin alle 

medewerkers actief betrokken worden bij het uitdenken, invoeren en uitvoeren van de primaire 
werkprocessen in procesteams 

 BIG-geregistreerd is als huisarts 
 In overleg 3 tot 4 dagen per week beschikbaar is 

 
Wat kunnen wij je bieden? 
Je krijgt de vrijheid om in onze praktijklocatie Hansweert het vaste gezicht te zijn voor onze patiënten. Je krijgt veel 
zelfstandigheid om met het team de dagelijkse zorg te bieden en met elkaar alles goed af te stemmen. 
Omdat wij een grote maatschap zijn met 4 locaties, wordt je betrokken bij de processen van alle locaties en hoor je, 
ondanks de kleinschaligheid van de locatie, bij een groter geheel. Hierdoor kun je gebruik maken van ondersteuning 
van al je collega’s. 
 
Nog vragen of solliciteren? 
Herken jij jezelf in onze visie, word je enthousiast van deze vacature en zie jij jezelf als een versterking van ons team, 
dan zien we jouw motivatie en CV graag tegemoet. 
Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen, schroom dan zeker niet om te bellen naar M. Bogaerts 
(huisarts en praktijkhouder): 06-24408965 
Je kunt je sollicitatie richten aan Marijke van Sluijs (praktijkmanager): 
marijke@uwzorgopzak.nl 


