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Dokter Drenthe zoekt basisartsen 
voor de huisartsenpraktijken in Drenthe 
                            
Wij zijn Dokter Drenthe. Voorheen kende je ons misschien als Huisartsenzorg 

Drenthe (HZD) én Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD). Onze organisatie helpt 

Drentse huisartsen met meer tijd voor de patiënt. Zodat zij ruimte hebben voor het 

leveren van goede zorg:  24 uur per dag. Ook hebben we vier huisartsenspoedposten 

waar patiënten terecht kunnen wanneer ze acute huisartsenzorg nodig hebben als 

de praktijk van de eigen huisarts gesloten is.  

 

Waarom zien wij kansen voor basisartsen in de huisartsenpraktijk? 

Huisartsen worden schaars. Combineer dat met de toenemende zorgvraag, dan is 

het essentieel dat we de mogelijkheid bieden om kennis te maken met het beroep 

van huisarts. 

Als basisarts kan je onderzoeken of het huisartsenvak inderdaad zo leuk is als je 

denkt!  

Én heb je het naar je zin? Wie weet start je met de huisartsenopleiding en kom je 

daarna terug in Drenthe en word je uiteindelijk waarnemer of praktijkhouder! Hoe 

leuk zou dat zijn. 

 

We zoeken 

Je bent opgeleid tot basisarts en in het bezit van een 

BIG-registratie. Je bent echt geïnteresseerd in de 

huisartsenzorg.  We zoeken een verbinder, iemand die 

vertrouwen uitstraalt en zich wil ontwikkelen. Je hebt 

dus een lerende en nieuwsgierige instelling, bent 

accuraat en stressbestendig. Ook fijn als je sociaal bent, 

communicatief sterk en een flexibele instelling hebt. 

Daarnaast kan je goed overweg met digitale registratiesystemen en kan je snel 

schakelen tussen verschillende soorten patiënten. Heb je al een jaar op de 

spoedeisende hulp gewerkt, dan is dat een voordeel. 

 

Wat ga je doen? 

• Je werkt zelfstandig, maar wel onder supervisie van een huisarts  

• Je houdt spreekuur en stelt diagnoses vast 

• Je schrijft behandelplannen of schrijft medicatie voor 

• Je hebt overleg met collega’s over verschillende onderwerpen. 
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Heb jij…  

• een studie geneeskunde afgerond? 

• een flexibele instelling en sta je open voor nieuwe uitdagingen? 

• zin om minimaal 32 uur per week gedurende minimaal 1 jaar te werken in een 

huisartsenpraktijk? 

• ogen en oren voor wat een patiënt nodig heeft? 

• de beschikking over eigen vervoer? 

…dan hopen we dat je op deze vacature reageert! 

 

Dokter Drenthe brengt jou in contact met praktijkhouders in Drenthe die jouw inzet 

hard nodig hebben en die bereid zijn jou veel te leren en je te enthousiasmeren, zodat 

je hopelijk net als hen een bevlogen huisarts wilt worden. Je komt in dienst bij die 

praktijk en valt dan onder  de Cao Huisartsenzorg. 

 

Is dit jouw baan?  

Solliciteer dan meteen en stuur je CV mét motivatiebrief in via ons portaal via deze 

link. 

 
Meer weten? 

Heb je vragen over de procedure of heb je een inhoudelijk 

vraag? Stel ze gerust en bel of whatsapp Janneke van der 

Ham, onze praktijkadviseur, via telefoonnummer  06-

82940317. Je kan haar ook een e-mail sturen via 

j.vanderham@dokterdrenthe.nl 

https://www.werkenbijdokterdrenthe.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/sollicitatie-stichting-dokter-drenthe?VcSn=30
https://www.werkenbijdokterdrenthe.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/sollicitatie-stichting-dokter-drenthe?VcSn=30
mailto:j.vanderham@dokterdrenthe.nl

