
 
 

Wie komt ons team versterken? 
 
 
Wij zijn per 1 maart 2023 op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze en gezellige collega  
 

doktersassistent m/v  
(verpleegkundigen mogen ook reageren) 

 
voor 2-4 dagen per week  

(werktijden in overleg) 

 
Onze praktijk in Hoevelaken is een goed georganiseerde, moderne, NHG geaccrediteerde, 
huisartsenpraktijk op het verstedelijkt platteland. Wij hebben een prettige patiëntenpopulatie 
die gekenmerkt wordt door haar diversiteit en relatief weinig claimend gedrag. We hebben 
een enthousiast en ambitieus team waar ook veel ruimte is voor gezelligheid en humor. 
 
Ons team bestaat uit 3 parttime doktersassistenten, 1 POH-S, 2 POH-GGZ, 3 huisartsen en 
1 huisarts-in-opleiding. Wij werken met het regionale HIS van Promedico-ASP. 
 
Onze visie is: als team willen wij samen voor en met onze patiënten persoonlijke, 
hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg leveren. In onze benadering willen wij ons vooral 
respectvol, luisterend en niet-medicaliserend opstellen. Ten aanzien van ons team en 
onszelf: “een leven lang leren, in een veilige leeromgeving”. 
 
Ons zorgaanbod is ruim. Wij participeren in alle regionale ketenzorgprogramma’s. Daarnaast 
doen wij aan ‘Accreditatie’, ‘Service en Bereikbaarheid’ en ‘Toekomstbestendige 
Huisartsenzorg’.  Als doktersassistent heb je de mogelijkheid om hier een actieve rol in te 
spelen, om zo een prettige afwisseling in werkzaamheden te hebben. Naast telefonische 
triage en afspraken maken kun je meehelpen in het onderhouden en up-to-date houden van 
ons kwaliteitsbeleid, de organisatie van de jaarlijkse griepvaccinatie, de roosterplanning, het 
voorbereiden van het polyfarmacie-overleg. Maar ook is er ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling en kan je je als assistent bekwamen in het assisteren bij kleine ingrepen, het 
maken van foto’s voor tele-dermatologie, het doen van visites in het kader van ouderenzorg, 
uitstrijkjes maken in het kader van het bevolkingsonderzoek enzovoorts… 
 
In Hoevelaken hebben wij een laagdrempelige en prettige samenwerking met de andere 
huisartspraktijken, apotheek en overige eerstelijns zorgverlening.  
Voor een indruk van onze praktijk zie: www.praktijkrondetafel.nl 
 
Ben jij: 
- een enthousiaste, ambitieuze en gezellige collega doktersassistent of verpleegkundige 
- met goede communicatieve vaardigheden 
- die goed zelfstandig, maar ook goed in teamverband kan werken 
- die collegiaal en flexibel is 
- die onze visie deelt 



 
Wij bieden: 

- een prettige, gezellige werkplek waar aandacht is voor elkaar 
- een leerzame werkplek met ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling, scholing of 

eventuele specialisatie 
- een gezellig en kundig team, met laagdrempelig onderling overleg 
- een praktijk waar persoonsgerichte, hoogkwalitatieve zorg voor onze patiënten wordt 

geleverd  
- een moderne en innovatieve werkomgeving  

 
 
Nadere informatie is te verkrijgen bij: 
Dhr. Bram Smits, praktijkhouder ; bsmits@praktijkrondetafel.nl  
Mw. Joyce van Ee, praktijkmanager ; praktijkmanager@praktijkrondetafel.nl  
033-2582400 toets 9.  
 

Indien je interesse hebt ontvangen wij graag je brief met motivatie en CV. Je kunt je 
sollicitatie richten aan: 

Dhr. Bram Smits, praktijkhouder 
Kantemarsweg 4a 
3871 AP Hoevelaken 
bsmits@praktijkrondetafel.nl 
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