Unieke kans voor praktijkovername van 2 praktijken op 1 locatie
Huisartsenpraktijken Al Suhairy en De Westereen
Onze praktijken werken nauw samen en zijn gevestigd in een nieuw en modern huurpand in De Westereen.
We bieden kwalitatief goede, laagdrempelige en vertrouwde zorg aan de inwoners van De Westereen en
omstreken. Voor beide praktijken zijn we op zoek naar opvolging.
De praktijken
In onze organisaties heerst een prettige werksfeer en hebben we korte lijnen. We werken met CGM huisarts.
Binnen de geaccrediteerde praktijken werken de volgende disciplines:
Per praktijk zijn er naast de huidige praktijkhouders 2 zzp-artsen en in praktijk De Westereen een Hidha
werkzaam
Praktijkassistenten
Coördinerend praktijkassistente
Praktijkondersteuners Somatiek, voor ketenzorg en ouderenzorg
Physician assistant met eigen spreekuren
Praktijkondersteuners GGZ en GGZ jeugd
Praktijkmanager
Samenwerking
De praktijken werken binnen het gezondheidscentrum samen met verschillende disciplines, o.a. apotheek en
thuiszorg. De praktijken maken deel uit van waarneemgroep ‘De Sanjes’. Deze bestaat uit 4 praktijken in de
regio. Binnen de waarneemgroep is sprake van een prettige samenwerking waarin de praktijken over en weer
waarnemen bij afwezigheid door vakantie, scholing of ziekte.
Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar meerdere enthousiaste praktijkhouders om van de huidige twee praktijken één
organisatie te maken die de continuïteit van de huisartsenzorg voor de regio gaat borgen. Dit kan per direct,
maar kan ook opbouwend met ondersteuning van de huidige praktijkhouders. In overleg is er vanalles mogelijk.
Kansen!
De huidige twee praktijken zijn financieel en personeel technisch goed op orde. Voor de twee praktijken die al
op veel fronten samenwerken is het nu de tijd om na overname als één sterke organisatie voortgezet te
worden. Dit bij voorkeur door meerdere praktijkhouders waardoor verantwoordelijkheid maar ook dienstlasten
gespreid kunnen worden. De praktijken zijn ondanks de grote populatie, gemoedelijk en nog echt dorps. Volop
mogelijkheden om vanuit een sterk praktijkhouderschap de praktijken verder te ontwikkelen bijvoorbeeld op
digitaal gebied. De huidige praktijkhouders maar ook de overige collega’s uit de waarneemgroep zijn bereid om
te ondersteunen.

Contactgegevens
Met wie kun je contact opnemen bij interesse of vragen?
Florina de Boer, praktijkmanager, florinadeboer@ezorg.nl of 06 151 907 38
Amjad Al Suhairy, huisarts en praktijkhouder, alsuhairy@ezorg.nl
Erik Broekman, huisarts en praktijkhouder, hpc.broekman@ezorg.nl

