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Ben je op zoek naar een werkplek die binnen meerdere praktijken in Nederland 
opereert? Die innovatief is en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan? 
Ben jij huisarts en wil je in de toekomst de zorg dragen over patiënten in je praktijk maar niet hoeven 
om te kijken naar de regelkant van een eigen praktijk? En wil je een aantal dagen per week vanuit huis 
werken? Dan hebben wij de baan voor jou.  

Jouw nieuwe baan in de regio Noord Brabant - Breda 

Onze organisatie werkt door het gehele land. Met meerdere praktijken is de organisatie een 
dynamische en innovatieve organisatie die praktijken een nieuwe manier van zorg wil bieden. Tevens 
trachten wij op deze wijze de witte vlekken op te vangen. Jij als huisarts neemt de tijd voor visites, al 
dan niet digitaal, en dat zorgt voor een stevige binding tussen jou en de patiënt. 

Locatie 

Op dit moment zijn we op zoek naar een huisarts voor 5 dagen in de week in de regio Breda. Hierbij 
bestaat er de mogelijkheid om gedeeltelijk de bezetting in te vullen vanuit huis/andere locatie virtuele 
consulten te voeren.  

Wat mag je van ons verwachten 

Co-Med bied huisarts praktijken die vormgegeven zijn met een team van medewerkers en 
ondersteuners. Waarbij zowel consulten in de praktijk, op locatie worden gehouden als digitale 
consulten voor haar patiënten. We zijn continu bezig met kwaliteit en innovatie waarbij de 
patiëntenzorg centraal staat.  

Graag gaan we met jou in gesprek over jouw wensen, competenties, vaardigheden en onze 
mogelijkheden.  

Heb je interesse en ontvang je graag meer informatie? Reageer dan vandaag nog op deze vacature 
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Wij vragen wij van jou:  

• Jij hebt de opleiding tot huisarts afgerond; 
• Jij beschikt over een geldige BIG-registratie; 
• Jij beschikt over een AGB-code; 
• Jij beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift; 
• Jij kunt zowel goed zelfstandig werken als in teamverband; 
• Jij bent stressbestendig, daadkrachtig en flexibel.  
• Je bent ruimdenkend, progressief en hebt een brede blik op de zorgbehoefte van patiënten. 
• Je bent benaderbaar en vriendelijk, je hebt een luisterend oor: contact met jou wordt ervaren 

als laagdrempelig.  
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Wij bieden: 

• Een dienstverband afgestemd op jouw wensen en onze mogelijkheden; 
• Een eigen praktijk zonder de regelkant van een eigen praktijk; 
• Flexibele uren in onderling overleg; 
• Persoonlijke begeleiding; 

Verdere informatie 

Ben jij nou een huisarts die op deze manier een bijdrage aan de toekomst van de huisartsen zorg in 
Nederland wil bijdragen en zie je het zitten om op korte termijn bij ons te starten? Dan horen we 
graag van jou. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Floor Stam (+31 6 211 388 44) of bel 043- 
2041030.  

Per mail: fstam@co-med.nl. of bezoek onze site: www.co-med.nl  

 

http://www.co-med.nl/
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