Jij bent degene die wij zoeken!
Een enthousiaste huisarts (m/v)
voor waarneming (0,4-0,6 fte)

met een bredere blik als huisarts
Context en functie-inhoud:
Als huisarts van Therapeuticum Calendula draag je samen met je collega’s de verantwoordelijkheid
voor de huisartsenzorg. Daarnaast denk en werk je graag samen met andere disciplines en ben je actief
bij het ontwikkelen en implementeren van innovaties binnen de praktijk. Ook is er een
samenwerkingsverband (coöperatie) met andere huisartsen.
Wij vragen:
 Een BIG geregistreerde huisarts die interesse heeft om met een bredere blik naar mensen te
kijken. Naast reguliere huisartsgeneeskunde biedt therapeuticum Calendula aanvullende
therapieen op basis van de antroposofische geneeskunde. Ziekte wordt daarbij gezien als een
disbalans in de mens. Interesse hierin wordt op prijs gesteld, maar ook huisartsen die
geïnteresseerd zijn in andere vormen van integrative medicine worden van harte uitgenodigd
om te solliciteren.
 Goede communicatieve vaardigheden
 Bereidheid tot actieve investering in multidisciplinaire samenwerking
 Aandacht voor kwalitatieve dienstverlening en een mensgerichte werkhouding
 Actieve inzet in verdere ontwikkeling van de huisartsenzorg en het therapeuticum
Wij bieden:
 Goed ingerichte, startklare NHG geaccrediteerde praktijk
 Startdatum in onderling overleg
 Mogelijkheid tot begeleid inwerktraject
 Kleine normpraktijk (2600 patiënten voor 3 part time huisartsen)
 Een gemotiveerde en trouwe patiëntenpopulatie die over het algemeen verantwoordelijk
omgaat met de eigen gezondheid
 Intensieve multidisciplinaire samenwerking
 Deelname aan huisartsencoöperatie met ketenzorgprogramma’ s
 Opleidingspraktijk sinds 1998, zowel regulier als antroposofisch
 Geautomatiseerd (Medicom)
 Mogelijkheden tot vakinhoudelijke ontwikkeling, ook intercollegiaal
 Samenwerking met praktijkmanager bij de organisatorische taken van de praktijk
 Praktijkhouderschap behoort op termijn tot de mogelijkheden
Wij zijn:
Therapeuticum Calendula in Gouda is een klein gezondheidscentrum waarin huisartsen, POH,
POHGGZ en therapeuten nauw samenwerken. De op de NHG standaarden gebaseerde huisartsenzorg
wordt verruimd met de levensbeschouwelijke en spirituele gezichtspunten vanuit de antroposofische
geneeskunde. Hierdoor ontstaat een vorm van ‘integrative medicine’ met en NHG standaarden en
individuele benadering. Verdere aanvullende opleiding hierin behoort tot de mogelijkheden.
Contactinformatie
0182-580344 of 06-54640722, vraag naar Munira Alwani of Madeleen Winkler o.v.v. vacature.Digitale
sollicitatie voorzien van cv kun je richten aan: Munira Alwani en Madeleen Winkler:
huisartsen@therapeuticumcalendula.nl
www.calendula-gouda.nl

