HUISARTS OF
BASISARTS
Huisartsenpraktijk Boermans
Losser

Wij zijn een gedreven, innovatieve en dynamische solo huisartsenpraktijk en zoeken ter aanvulling van ons team per
direct een enthousiaste gemotiveerde huisarts of basisarts.
De voorkeur is minimaal 2 dagen per week tot maximaal 4 dagen per week, kan in overleg.
Onze praktijk telt momenteel 3850 patiënten.
De praktijk staat voor persoonlijke, laagdrempelige en continuïteit zorg. De praktijk is 52 weken per jaar, 5 dagen per
week geopend. Sociale en oncologie zorg zijn van belang en we proberen zo betrokken mogelijk naast de patiënt te
staan in en rondom hen ziekteproces.
Dagje meekijken in de praktijk? Altijd welkom!

PERSONEEL & ORGANISATIE

KENMERKEN PRAKTIJK

Onze praktijk bestaat momenteel uit 2 huisartsen, 3
doktersassistentes, 3 praktijkondersteuners GGZ
waaronder psychiatrie als aandachtsgebied en
aandachtsgebied jeugdzorg, 2 administratief
medewerkers, diabetesverpleegkundige, oncologisch
fysiotherapeute, ouderenzorg en een praktijkmanager.

We zoeken een collega welke zich bij voorkeur
voor een langere tijd kan en wil binden aan
onze huisartsenpraktijk. Dit omdat teamverband
voor ons belangrijk is. Samen doe je het in de
praktijk zowel op de werkvloer als voor de
patiënten.

Ook is er 1 middag per week een gynaecoloog, welke
spreekuur in de huisartsenpraktijk houdt.

De praktijk is sinds 2013 NHG geaccrediteerd.
Opleidingspraktijk.

Momenteel zijn er 2 Physician assistants in opleiding en
we bieden aan co- assistenten een stage plaats.

Wij leveren zo breed mogelijk zorg aan
ongeveer 3850 patiënten in onze praktijk.
52 weken per jaar, 5 dagen per week geopend!

IN TWENTE DOEN WE HET SAMEN
We zijn aangesloten bij diverse ketenzorgprogramma’s en werken samen met meerdere disciplines in de praktijk.
Een groot plus punt zijn onze korte lijnen met zorgaanbieders in het dorp en omgeving. Het team is hecht,
betrokken en staan samen voor de zorg van de mensen.

MEER INFORMATIE EN CONTACT

WEBSITES

Enthousiast geworden? Graag ontvangen wij uw CV en motivatie brief per mail
op: info@praktijkboermans.nl.

www.praktijkboermans.nl

Ook mag u te allen tijde telefonisch contact opnemen, of een dag meelopen in de
praktijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met Joyce Olde Hanter,
praktijkmanager 06 53 760 739 OF A.J.M. Boermans, huisarts 06 12 99 17 13.
praktijk.

www.huisartsintwente.nl

