Gezocht: nieuwe dokter
in prachtig, ruimdenkend gezondheidscentrum .
Therapeuticum Helianth in Rotterdam is één van de mooiste gezondheidscentra die er zijn, vinden wij!
We zijn er trots op dat na jarenlange voorbereiding de verhuizing twee jaar geleden heeft plaatsgevonden.
In ons nieuwe huis is zichtbaar dat niet alleen woorden en pillen helen, maar ook materialen, vormen,
natuur en kunst. Alles is er op menselijke maat. We werken met beide benen stevig verankerd in de
reguliere geneeskunde, maar met hart en handen open voor méér dan dat. Zingeving, transformatie en
spiritualiteit zijn hier net zulke gewone woorden als bloeddruk en zorgpaden.
Belangrijk doel is - samen met onze actieve patientenvereniging - de positieve gezondheid
(www.ipositivehealth.com) te bevorderen.
Sinds onze verhuizing is er een toestroom van nieuwe patienten. Voor ons wordt het aantal patienten
(ruim 4000) te groot, en één van ons wil graag minder gaan werken. Haar praktijk is beschikbaar voor
overname, met als streefdatum begin 2019. Daarvóór kan je werken als vaste waarnemer of in
dienstverband, het aantal uren in overleg geleidelijk uitbreidend.
Naast Johanna en Thomas werken twee artsen al enige jaren als vaste waarnemer met veel plezier in onze
praktijken. Zij zijn echter niet in de gelegenheid om zich als zelfstandig huisarts te vestigen.
Daarom zoeken we een jongere, enthousiaste huisarts met feeling voor samenwerken, organiseren en
management. Doe je bovendien graag kleine verrichtingen, dan is dat zeer welkom.
We vragen naast je registratie als huisarts affiniteit met de antroposofische geneeskunde. De
interdisciplinaire basismodule antroposofische gezondheidszorg begint ieder jaar in september (zie
www.academieag.nl). Bij praktijkovername wordt deze opleiding door ons vergoed!
Nog mooier is natuurlijk als je al verder geschoold bent in de antroposofische geneeskunde. Echter ook
andere interesses binnen de Integratieve Geneeskunde zouden kunnen aansluiten bij onze uitgangspunten
(www.aim-edu.nl).
Je kunt als nieuwe dokter je eigen mensgerichte stijl van werken vrij gaan toepassen. ‘Gewoon’ intern
verwijzen naar meer of minder bekende therapieën (psychologen, eigen consultatiebureau,
euritmietherapie, kunstzinnige therapie, fysiotherapie / ritmische massage). POH-ondersteuning of andere
assistentie uitbreiden naar je eigen wensen. Je talenten in de geneeskunst toepassen en verder ontwikkelen,
naast je vaardigheden van goede geneeskunde.
We hebben diverse innovatieve plannen. In samenwerking met een nabijgelegen verpleeghuis wordt een
Eerste Lijns Verblijf in ons pand voorbereid. Ook zijn er goede kontakten met een pijnpoli, die dankbaar
gebruik maakt van onze holistische aanpak.
Ons centrum is gevestigd op de begane grond van een seniorenflat. Samen met enkele andere (reguliere)
paramedische praktijken vormen wij Gezondheidcentrum Lage Land. Via een Stichting huren wij
praktijkruimte voor een relatief gunstige prijs. Grote investeringen zijn dus niet nodig. We werken met
Medicom, en met een fijn assistententeam.

Word je warm van dit bericht?
Loop eens binnen in ons nieuwe centrum in Rotterdam Lage Land.
Snuffel op onze website www.helianth.nl. Stuur een email naar j.priester@helianth.nl of bel buiten
kantoortijd 06-28090113 en we maken een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.
Meteen solliciteren kan natuurlijk ook!

