Instappen in een rijdende trein en toch je eigen koers bepalen?

Wij zoeken per 1 juli 2022 versterking voor onze waarneemgroep in Wolvega omdat twee collega's stoppen met
hun goedlopende huisartspraktijk. Wij zoeken één of meer enthousiaste huisartsen die het stokje willen
overnemen. Wil je graag een solo- of duopraktijk starten of overnemen? Dan is dit een hele mooie mogelijkheid!
Kies je liever voor toetreden tot een maatschap, dan is dat ook bespreekbaar. In dat geval zoeken wij
enthousiaste teamspelers die willen waarnemen. Liever een dienstverband? Dat is ook een optie. Wij bieden
een collegiaal team met korte lijntjes.
Over de praktijk
De praktijk heeft 4.100 patiënten. De samenstelling is gemiddeld met een iets bovengemiddeld aantal ouderen.
De ouderenzorg is onder de Wolvegaster huisartsen goed verdeeld. Samenwerking met de andere huisartsen
uit de HAGRO is goed. De HAGRO, Langs de Linde, heeft twee managers in dienst. Het dichtstbijzijnde
ziekenhuis is Tjongerschans in Heerenveen.
Het huidige team bestaat uit 4 assistentes, 2 POH-somatiek, 2 POH-GGZ (allen parttime), 2 praktijkhouders en
een vaste waarnemer.
Over Wolvega en omgeving
Wolvega is een streekdorp met 13.000 inwoners. Wolvega ligt “onder de Tjonger”, waardoor de voertaal geen
Fries is, maar Nederlands. Het dorp ligt aan de A32, de praktijk ligt 5 autominuten vanaf de afslag. Het heeft een
NS-Intercity-station.
Wolvega heeft een belangrijke centrumfunctie voor de regio. In het winkelcentrum zijn dan ook verschillende
supermarkten en een groot aantal andere winkels te vinden en er zijn diverse cafés, eetgelegenheden en
hotels. Wolvega heeft diverse basisscholen en een middelbare school. Voor hoger onderwijs gaat men naar
plaatsen als Leeuwarden, Zwolle en Groningen.
Op het gebied van sport is er onder andere een zwembad, een aantal voetbalvelden, een skeeler- ijsbaan en
zijn er verschillende sportzalen te vinden. De omgeving is gevarieerd. Bos, heide, weide en water zijn nooit ver
weg. Er zijn veel fiets- en wandelpaden in de omgeving. Voor stedelijk vertier zijn Leeuwarden en Zwolle de
dichtstbijzijnde plaatsen. Amsterdam ligt op anderhalf uur rijden.

Enthousiast?
Of ken je collega’s voor wie deze praktijk geknipt lijkt te zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Wij informeren je graag.
Mw. R. Poutsma, huisarts r.poutsma@icloud.com
Dhr. F.U.C. Tuinstra, huisarts fredtuin@xs4all.nl
Mw. E. W. Mos, Hagromanager, 06-40107014, evelienmos@langsdelinde.nl

