
  
Gezocht enthousiast huisarts voor 2/3/4 dagen per week  

 
Per 1 september zoeken wij voor 4 dagen per week één of meerdere huisartsen. 

 
Wij werken vanuit de overtuiging dat goede gezondheid ieders wens is. 

Aan onze patiënten, echte Rotterdammers met het hart op de tong, vragen we eigen inzet. 
Wij informeren, stimuleren en coachen hun om op een verantwoorde manier om te gaan 

met ziekte en herstel. Zorg voor jezelf met Odedokter! 
 

Huisartsenpraktijk Odedokter is een levendige, innovatieve, LEAN georganiseerde en NPA 
geaccrediteerde praktijk met een echte Rotterdamse aanpak. Onze patiënten (6.000) kunnen 
altijd snel terecht, wij zijn goed bereikbaarheid, bieden ruime behandeltijden en ook online 

zetten wij onze dienstverlening voort. 
 

Ons team bestaat uit 6 huisartsen, een verpleegkundig specialist, meerdere 
praktijkondersteuners en doktersassistentes. Wij werken multidisciplinair, met de fysio, 

apotheek, specialist ouderen, thuiszorg, diëtiste en maatschappelijk werk. 
 

Jouw profiel 
• Je wil je concentreren op patiëntenzorg; 
• Je combineert patiëntgerichtheid met een vlotte en doelmatige werkwijze; 
• Je durft te delegeren naar de VS, de assistentes, de POH S en de POH GGZ; 
• Je hebt affiniteit met ouderenzorg en met multidisciplinair werken; 
• Je  kan bijdragen aan de collegiale sfeer in ons team 
 
Ons aanbod 
• Werken in een klein dynamisch recent verbouwd centrum met uitstekende faciliteiten; 
• Samen met collega’s je eigen patiënten (patiënten zijn verdeeld over 2 praktijken); 
• Werken met 3 huisartsen per dag (makkelijk intercollegiaal overleg, elkaar helpen bij 

spoed en uitloop) en we zien 5 patiënten per uur; 
• Een betrokken team met een informele sfeer (elke dag starten en lunchen we samen); 
• Ruimte voor eigen initiatief en meedenken/werken aan vernieuwing; 
• Flexibiliteit in de dagen, uren en start datum; 
• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Huisartsenzorg of een waarneemtarief 

 
Voor meer informatie: mail of bel Robert Odekerken, robert@odedokter.nl  

06 – 44 18 33 96 www.odedokter.nl 
 

Of vraag Maarten van Gemeren, de huisarts die vertrekt om zijn eigen praktijk te starten, 
naar zijn ervaring over werken bij Odedokter via mvgemeren@gmail.com of 06 - 54 65 59 91 

 
 
 


