Zet jij de geschiedenis van geneesheer rondom Baard voort?
Apotheekhoudend huisartsenpraktijk Bergwerff zoekt
huisarts of huisartsenduo voor (toekomstige) praktijkovername
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Bergwerff is een plattelandspraktijk met een locatie in Winsum (FRL)
en Mantgum. De praktijk kent een lange historie. Reeds in 1815 vestigde zich een heelmeester ten
plattelande in het dorp Baard. Na verscheidene geneesheren neemt huisarts Bergwerff in 1988 de praktijk
over. In 2008 vestigt hij zijn praktijk en apotheek in Winsum (FRL). Vanaf 2014 is de nevenlocatie in Mantgum
in gebruik. De praktijk heeft 3400 patiënten. Door het ontbreken van een verzorgingshuis binnen het
werkgebied betreft het een relatief jonge populatie. 20% van de populatie is boven de 65 jaar.
Over de praktijk
De praktijk heeft zich in ruim 30 jaar tijd ontwikkeld van een praktijk met 1 huisarts en 1 assistente naar een
praktijk met 13 medewerkers met huisartsen, praktijkondersteuners Somatiek, apothekersassistentes,
praktijkondersteuner GGZ, doktersassistentes, praktijkondersteuner POH GGZ jeugd en een
praktijkmanager. Een prettig, dynamisch team dat de schouders eronder zet.

De praktijk heeft een groot aanbod aan zorg. Naast alle ketens worden ook vele verrichtingen, zoals
audiometrie, holter, ecg en slaapapneuonderzoek aangeboden. Voor het zorgaanbod werken we
nauw samen met o.a. thuiszorg, gemeente, fysiotherapie, diëtiste en verloskundige.
De praktijk werkt met CGM (MIRA). De praktijk en apotheek zijn geaccrediteerd.
Onderdeel van HAGRO Sapere Aude
Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Bergwerff maakt onderdeel uit van HAGRO Sapere Aude. De HAGRO
bestaat uit 5 praktijken en kent een nauwe samenwerking. Het opstarten en implementeren van
vernieuwingen wordt veelal HAGRO-breed georganiseerd. De samenwerking bestaat daarnaast uit
maandelijks overleg met de praktijkhouders, gezamenlijke scholingen voor alle functies waaronder FTO’s,
DTO’s, carrouselavond en reanimatietraining. Ieder jaar vindt er een benchmark plaats waarmee de
praktijkhouders inzicht krijgen in hun eigen praktijkvoering en leren van de praktijkvoering van de anderen.
De praktijk is als apotheekhoudende praktijk aangesloten bij Stichting apotheekhoudende huisartsen Fryslân.
Over de functie
We zijn op zoek naar een huisarts of huisartsen die de geschiedenis van geneesheer in de omgeving van
Baard willen voortzetten. Dit kan per direct, maar kan ook opbouwend in overleg met de huidige
praktijkhouder. Hoe mooi zou het zijn om als 9de praktiserende huisarts in regio Baard te starten na o.a.
Addeko Johannes Blom (1815-1830), Pieter Sijdses van Goinga (1856-1906) en H.W. Mauser (1951-1988).

Meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met manager HAGRO Sapere Aude Josina Thibaudier:
06-52376222 of j.thibaudier@ezorg.nl.

