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Huisarts uren in overleg 
 
Ben je op zoek naar een werkplek binnen een bedrijf dat in heel Nederland opereert? Dat innovatief 
is en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan? Ben jij huisarts en wil je de zorg dragen over 
patiënten in je praktijk maar niet hoeven om te kijken naar de regelkant van een eigen praktijk? Dan 
hebben wij de baan voor jou. Dit kan op basis van een loondienstverband of een 
waarneemovereenkomst.  
 
Wij zijn op zoek naar een Huisarts voor het liefst 24 uur per week voor onze praktijk in regio 
Oirschot/regio Brabant. Maar de uren zijn in overleg. 
 
Wie zijn wij?  

Co-Med is een organisatie die ervoor zorgt dat de huisarts weer kan doen waar hij of zij goed in is; 
het leveren van goede eerstelijnszorg. Dit doen we door de huisarts optimaal te faciliteren in het 
verlenen van patiëntenzorg en alles wat daarmee samenhangt, door de huisarts vrij te maken van 
andere  taken die met name zijn gericht op de bedrijfsvoering van de praktijk.  
 
Naast het aanbieden van de reguliere eerstelijnszorg, wil de organisatie zich onderscheiden op het 
gebied van patiëntenzorg. Zo wordt er ingezet op de toekomstbestendigheid door onder andere 
digitalisering, zorg op afstand, werken in verschillende praktijken (indien gewenst) en kennisdeling. 
 
In het team van Co-Med Oirschot werk je onder andere samen met de collega huisartsen, de 
assistenten, praktijkondersteuners (somatiek en GGZ), verpleegkundig specialist/Physician Assistant 
en de Praktijkmanager. Een open cultuur, laagdrempelig contact en op elkaar kunnen vertrouwen is 
wat werken bij Co-Med typeert.  
 
Wat ga je doen?  

Als huisarts neem je de tijd voor consulten en dat zorgt voor een stevige binding tussen jou en de 
patiënt. Afwisseling en uitdaging laten jouw hart voor de zorg sneller kloppen. Je houdt (digitale) 
consulten in de praktijk, op locatie of vanuit thuis.  
 
Wie ben jij?  
 

• Jij hebt de opleiding tot huisarts afgerond; 
• Jij beschikt over een geldige BIG-registratie; 
• Je bent ruimdenkend, progressief en hebt een brede blik op de zorgbehoefte van patiënten; 
• Je bent benaderbaar en vriendelijk, je hebt een luisterend oor: contact met jou wordt 

ervaren als laagdrempelig.  
 
  



[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een 

 

  

 

Wat bieden wij?  

• Een dienstverband afgestemd op jouw wensen en onze mogelijkheden; 
• Een eigen praktijk zonder de regelkant van een eigen praktijk; 
• Flexibele uren in onderling overleg. 

Solliciteren? 
 
Ben jij de huisarts die op deze manier patiëntenzorg wil bieden en een bijdrage aan de toekomst van 
de huisartsen zorg in Nederland wil  leveren en zie je het zitten om op korte termijn bij ons te 
starten? Dan horen we graag van jou. 
Stuur snel je CV samen met je motivatie naar hr@co-med.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact 
met je op!  
 


