
 
 

 

 

 
 

Vacature huisarts 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste huisarts die geïnteresseerd is in een vaste werkplek voor drie 

tot vier dagen per week. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Gezondheidshuis Stadshagen, een multidisciplinair centrum in de 1e lijnszorg. In ons huis 

bevinden zich twee grote huisartsenpraktijken, een fysiotherapie praktijk en een apotheek, met een 

uitstekende onderlinge samenwerking. 

Samen werken we aan de vitaliteit van de inwoners van de Zwolse wijk Stadshagen. In de 

“Samenwerken in de Wijk”- projecten werken we met elkaar aan vitaliteit, leefstijl en welzijn. 

Doordat we onder één dak gehuisvest zijn en elkaar goed kennen, zijn de lijntjes kort en is een 

overlegje met een andere discipline tijdens de koffie zo gedaan. 

Wat zoeken we? 

We zoeken die huisartsen die toe is aan een nieuwe ervaring en het leuk vindt binnen het 

Gezondheidshuis samen te werken in de 1e-lijnszorg.  We zouden graag samen met jou aan de zorg 

voor de inwoners van de Zwolse wijk Stadshagen en zo mogelijk verder door willen groeien. 

Wat bieden we? 

Het Gezondheidshuis heeft veel te bieden. Een leuke werkplek met fijne collega’s waar je ervaring op 

kunt doen als je wellicht net start als huisarts. Dezelfde leuke werkplek biedt ook de mogelijkheid om 

jouw ervaring als huisarts in te brengen, samen te werken met verschillende disciplines en 

meewerken/opzetten van nieuwe projecten. We willen graag flexibel met je mee denken over de 

aanstellingsvorm waarin je bij ons je werkzaamheden kunt doen. Een aanstelling in loondienst of als 

vaste waarnemer zijn zeker bespreekbaar.  

Ben jij die betrokken, enthousiaste huisarts die het leuk vindt om een langere periode met ons mee 

te werken in deze levendige wijk, dan komen we heel graag met je in contact. 

Heb je nog vragen? Die beantwoorden we graag. 

Inhoud: Frank Oldenhof: f.oldenhof@gezondheidshuis.nu , Edward Knol: e.knol@gezondheidshuis.nu 

Procedure: Marije Kamphuis, m.kamphuis@gezondheidshuis.nu 
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