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Huisartsen
Service
De HuisartsenService is een onafhankelijke service die door middel
van gezonde samenwerking, de huisartsenpraktijk kan ondersteunen,
informeren en voorzien van kennis. Door de wensen en behoeften van de
huisartsenpraktijk in kaart
te brengen kan er op maat,
uiteraard in samenwerking
met de praktijk, een oplossing
worden aangeboden die
aansluit bij specifieke behoefte
van deze praktijk.

Magazine & Nieuwsbulletin
Vier keer per jaar wordt het magazine
HuisartsenService uitgebracht en verstuurd
naar alle huisartsen in Nederland. Deze is online
via onze website te lezen. Daarnaast verstuurt
HuisartsenService vier keer per jaar een digitaal
nieuwsbulletin. Kijk op www.huisartsenservice.nl
om het magazine te lezen of om u aan te melden
op het nieuwsbulletin.

Huisartsen
Service
Projecten & Support
HuisartsenService ondersteunt de huisartsenpraktijk door middel van diverse diensten
die zijn ontwikkeld in samenwerking met de huisartsenpraktijk. De HuisartsenService
gaat ook samenwerking aan met diverse andere partijen in de gezondheidszorg om zo
kennis op te doen en projecten op te starten die kunnen leiden tot nieuwe innovatieve
producten en diensten.
• Begeleiding en opzetten
gespecialiseerde spreekuren
• Allergie Ondersteuning in de
praktijk
• QuickScan CVRM, diabetes,
astma/COPD
• Screening patiënten (HIS)
• Ondersteuning diverse medische
apparatuur
• Scholing & ontwikkeling
• Persoonlijk gesprek met de
adviseurs van HuisartsenService
• Alle personele zaken

Handen tekort in de praktijk?
Is er vast, tijdelijk of flexibel personeel nodig
in de huisartsenpraktijk? HuisartsenService
biedt hiervoor de oplossing. Door middel van
samenwerking met MedWay People behoren
Werving & Selectie, Detacheren, Uitzenden en
Payroll tot de mogelijkheden. In een persoonlijk
gesprek inventariseren wij de behoefte van de
praktijk. Vervolgens worden de details omtrent
uw vacature(s) besproken.

