
 

 
VACATURE        HUISARTSENPRAKTIJK DE LATYRUS DEDEMSVAART 
 
HUISARTS     
1 tot 4 dagen per week    
 
waarneming voor langere tijd,  
met associatie op termijn 

 
Wil jij in een mooie, landelijke omgeving optimale patiëntenzorg verlenen? 

Heb jij ambitie en plezier in je werk en vind je humor op zijn tijd onmisbaar? 
Voel je dan van harte uitgenodigd om te reageren op deze vacature!  

 
 

Wij zijn op zoek naar een collega die onze huisartsenpraktijk, de Latyrus in Dedemsvaart, komt versterken. 
Omdat één van de huisartsen binnen 1-3 jaar met pensioen gaat, zoeken we iemand die op termijn wil 
associëren.  
 
Onze praktijk:  
Huisartsenpraktijk De Latyrus is een goed georganiseerde praktijk met ongeveer 6.700 patiënten. Op deze 
praktijk werken we met 3 praktijkhouders, een waarnemend huisarts, een physician assistant en een huisarts in 
opleiding. Wij hebben een enthousiast team van assistentes en daarnaast werken er binnen de praktijk 
meerdere POH-S en POH-GGZ. Plezier in het werk is voor ons erg belangrijk en een goede werk - privé balans is 
daarbij onmisbaar.  
 
De HAGRO: 
Samen met huisartsenpraktijk De Schuttevaer in Dedemsvaart en de huisartsenpraktijk in Balkbrug vormen wij 
de HAGRO Avereest. Onze Hagro is professioneel georganiseerd, een Hagro manager is overkoepelend 
werkzaam voor de hele Hagro. We hebben samenwerkingsovereenkomsten met de apotheek, de thuiszorg, het 
sociale wijkteam, de fysiotherapie, het verzorgingshuis en andere zorgverleners in ons werkgebied.  
 
Wat bieden we:  

• Een perfecte plek om de huisartsgeneeskunde optimaal te kunnen uitoefenen; 

• Ondersteuning door goed opgeleide assistentes, SOH, POH-S, POH ouderen, POH-uro-gynaecologie, 
POH-GGZ en een physician assistant;  

• In onze HAGRO zijn kaderartsen werkzaam op het gebied van palliatieve zorg, ouderengeneeskunde, 
uro- gynaecologie, GGZ en het bewegingsapparaat. Ook is een van onze huisartsen gepromoveerd op 
de diagnostiek van huidkanker in de huisartspraktijk; 

• Opleidingsplek voor AIOS, doktersassistentes en praktijkondersteuners; 

• Medicom als HIS, OZO, ZorgDomein en Zorgmail als communicatie modules met andere hulpverleners;  

• Avond-, nacht- en weekenddiensten op de gemoedelijke en overzichtelijke huisartsenpost Hardenberg.  
 
Wat zoeken we:  

• Een regulier werkende collega voor 1- 4 dagen per week, met  intentie tot associatie; 

• Een goede teamspeler, zowel binnen onze huisartsenpraktijk als binnen de HAGRO.  
 
 
Ook wanneer deze vacature nog niet geheel aan je droombeeld voldoet, willen we je van harte uitnodigen om 
toch te reageren. We staan open voor aanpassingen. Wij ontmoeten je graag! 
 
Cecile Koelink, Huibertien Oosterlee, Angelique Zandstra 
 
Contactgegevens:  
Telefoon: 0523-611521 
Email: oosterlee@huisartsenpraktijklatyrus.nl 

mailto:oosterlee@huisartsenpraktijklatyrus.nl

