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Huisartsenpraktijk Hofman zoekt een enthousiaste huisarts die deze kleinschalige en goed georganiseerde 

praktijk wil overnemen. Het is in oorsprong de oudste huisartsenpraktijk, centraal gelegen in de stad Almelo 

en met een populatie over de gehele stad verspreid. Sinds 2016 is deze solo huisartsenpraktijk gevestigd in 

een groot, modern en multidisciplinair gezondheidscentrum. De huidige praktijkhouder is ruim 30 jaar in deze 

praktijk werkzaam, waarvan ruim 25 jaar als praktijkhouder. In die tijd heeft hij een stabiele patiëntenpopulatie 

opgebouwd, die zowel bij de huisarts als ondersteunend team goed in beeld zijn.

In het gezondheidscentrum is een succesvol samenwerkingsverband tussen de disciplines onderling opgestart. 

Met ondersteuning van een projectleider zijn diverse werkgroepen actief om de samenwerking rondom de 

patiënt te versterken en nieuwe initiatieven te starten voor de gezondheidsbevordering van de wijkbewoners.

De praktijkhouder wordt in loondienst ondersteund door 3 dokters-
assistentes (1.4Fte) en 1 POH-S (0.42Fte). Daarnaast is er een
POH-GGZ (0.21 Fte) op ZZP basis werkzaam voor met name 
volwassenen en een klein aantal consulten voor jeugdigen. De praktijk 
is deelnemer aan de ketenzorg DM, CVRM en COPD via de huisartsen-
coöperatie. Daarnaast neemt de praktijk deel aan de proactieve module 
ouderenzorg. De huisarts draait alle werkdagen op kantoortijden 
spreekuren, met uitzondering van de dinsdag-middag. De patiënten-
populatie is gemixt in zowel leeftijdopbouw  als etniciteit; bovendien 
heeft de praktijk geen focus voor wat betreft vestiging van de patiënten. 
Dit maakt ook dat de praktijk een breed netwerk heeft aan partners in 
de zorg om mee samen te werken in de stad. zmdat de huisarts tijd 
en aandacht voor de patiëntenzorg voorrang en voorkeur geven, 
heeft de praktijk geen praktijkaccreditatie. Uiteraard laat hij graag 
zien hoe goed de praktijk op orde is! 

IN TWENTE DOEN WE HET SAMEN

De medewerkers zoeken en vinden samenwerking met vele partners in een zorgnetwerk. Zowel in het gezondheidscentrum 
als daarbuiten in de eerste en tweede lijn. Aan de huisartsenpraktijk is een aantal functionarissen als vaste contactpersoon 
verbonden voor consultatie: een specialist ouderen geneeskunde, apotheker, wijkverpleegkundige, wijkcoach en beweegcoach. 
Voor de waarneming wordt samengewerkt in de één van de vier Hagro’s die de stad Almelo kent. De Hagro, voor de 
dagwaarneming, bevat 9 huisartsenpraktijken. Voor de ANW-zorg is er aansluiting op de huisartsenpost (CHPA), waar de huis-
artsen diensten draaien op basis van aantallen patiënten in de huisartsenpraktijk. Ten slotte is de praktijk lid van het Almelose 
Huisartsen Coöperatief, dat deel uitmaakt van de FEA. De FEA (inclusief CHPA) is een faciliterende organisatie voor de 
regionale huisartsen die zich hebben verenigd in 8 huisartsencoöperaties: Almelo, Nijverdal-Hellendoorn, Wierden, Enter, 
Rijssen, Den Ham – Vroomshoop, Tubbergen, Vriezenveen – Westerhaar. Zij houden zich bezig met de (door)ontwikkeling 
van zorgketens chronische zorg zoals DM/COPD/CVRM), basis-ggz, ouderenzorg en de ontwikkeling van zorgvernieuwingen. 
Het is een bottom-up organisatie waarbij de huisartsen via de ledenvergaderingen van de onderliggende coöperaties kunnen 
meedenken en besluiten in de koers van de CHPA en de FEA.

•	 Solo	praktijk;	de	mogelijkheid	tot	associatie	als	

	 duo-praktijk	is	aanwezig	(in	het	gezondheidscentrum)

•	 2.200	patiënten	(w.v.	rond	10%	75+)

•	 Reden	voor	overdacht:	pensionering

•		Termijn	van	overdracht:	deze	is	in	overleg	te	bepalen.	

	 Tijdelijk	samenwerken	behoort	zeker	tot	

	 de	mogelijkheden		

•	 Huurcontract	tot	juli	2026

•	 HIS:	Medicom/Pharmapartners

•	 Kwaliteiten:	klantvriendelijk,	kleinschalig,	

	 vast	team	dat	patiënten	goed	kent,	vertrouwen	en	rust

MEER INFORMATIE EN CONTACT

Spreekt dit profiel aan? Neem dan gerust contact op met de FEA door  
te mailen naar: secretariaat@fealmelo.nl.  
 
Desgewenst kan de FEA voor u een afspraak regelen met de praktijkhouder,  
maar ook efficiënt gepland kennis laten maken met meerdere praktijken in  
het FEA-werkgebied, die op zoek zijn naar een praktijkhouder.

WEBSITES

www.huisartsenpraktijkhofman.nl 
www.huisartsintwente.nl

PERSONEEL & ORGANISATIE KENMERKEN PRAKTIJK

“De korte lijnen, de gezelligheid en het vertrouwen onderling, maken dat ik sinds het 

aantreden van de huidige praktijkeigenaar hier ben blijven werken.”
- Roeline Sleebos, doktersassistente - 


