Oppe Ruiver is een huisartsenpraktijk gevestigd in het centrum voor gezondheidszorg Pro Vita. Binnen dit
centrum wordt een verzameling van geselecteerde regionale zorgprofessionals op het gebied van zorg,
welzijn en preventie. De zorgprofessionals in het centrum sluiten aan bij de lokale situatie om zo dicht
mogelijk de zorg bij de burger te organiseren. Oppe Ruiver geeft vanuit deze gedachte vorm aan haar
huisartsenzorg door deze persoonsgericht, geïntegreerd en effectief te organiseren. Gezamenlijk draagt
het team binnen Oppe Ruiver zorg voor ruim 5.000 patiënten. Het team bestaat uit; waarnemend
huisartsen, 2 POH somatiek, 1 POH GGZ , doktersassistentes en praktijkmanagement.
Huisartsenpraktijk Oppe Ruiver is niet zomaar een praktijk maar een praktijk met blik op de toekomst. De
Praktijk kent ook iets unieks. De praktijk is onderdeel van de regio coöperatie Cohesie en daarmee de
eerste praktijk in haar regio waarbij ‘ continuïteit van huisartsenzorg’ ofwel praktijkhouderschap net wat
anders georganiseerd is. Met maximale facilitering en ondersteunende diensten wordt zoveel als
mogelijk en op afstand de organisatie van de praktijk vormgegeven.
Naast de HAP-ruimte in Venlo is een telefooncentrale en backoffice ingericht om de telefoontjes/vragen
van de patiënten uit de praktijk “Oppe Ruiver” te kunnen opvangen. De assistentes staan patiënten te
woord en proberen zoveel mogelijk vragen af te handelen en zo nodig consulten / visites in te plannen op
de spreekuren in Reuver en eventueel elders op praktijken in de regio. Op deze locatie zijn wij op zoek
naar

Regie-artsen
voor 1 of meerdere dagdelen in de 2-3 weken

Dit ga je doen
Als regie-arts ben je een spin in het web en kun je ervoor zorgen dat meer patiënten telefonisch
geholpen worden waardoor je de visite- en consultarts op de praktijk kunt ontlasten. Je beantwoordt de
vragen van de assistentes en beoordeelt of consulten/visites nodig zijn dan wel met een advies/recept
kan worden volstaan. Je houdt toezicht en verwerkt de digitale post. In voorkomende gevallen behandel
je de binnenlopende patiënten uit de praktijk Oppe Ruiver (zal zelden zijn).
Er is een nauwe samenwerking met praktijk H4i wat betreft de baliefunctie, gebruik spreekkamer [indien
nodig], gezamenlijke backoffice en gezamenlijke koffiekamer.
We zouden deze [voor de dagpraktijk] nieuwe functie graag invullen met een aantal ervaren regie-artsen.

Wij zoeken
huisartsen die minimaal een dagdeel per 2-3 werken kunnen vrijmaken om als regie-arts te werken voor
Oppe Ruiver. We hopen met een kleine inzet van velen het rooster te kunnen vullen.

Wij bieden
een honorering van € 75,00 per uur. Een fijn team en afwisselend werk.

Informatie en reageren
Voor meer functie-informatie en om je beschikbaarheid kenbaar te maken kun je contact opnemen met
John van Nieuwenhoven via j.vannnieuwenhoven@cohesie.org of 06-25539606.

