Huisarts worden
in regio Hardenberg?
Medrie wijst
je de weg!

Hartelijk welkom! Leuk dat je huisarts wordt of wilt worden in de regio Hardenberg. We
informeren je graag over verschillende faciliteiten in onze regio. Zodat je weet waar je
collega's kunt ontmoeten. En waar je terecht kunt met vragen.
Regio Hardenberg: gewoon een leuke regio!
Regio Hardenberg is een relatief kleine regio waar 45 huisartsen zorg bieden aan zo'n 100.000 inwoners.
De samenwerking met collega huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners is goed en laagdrempelig. De
Huisartsenpost Hardenberg bevindt zich in het ziekenhuis. Hierdoor zijn de lijntjes met het ziekenhuis kort.
Als huisarts ken je alle 90 specialisten persoonlijk. In de regio Hardenberg wonen gemoedelijke,
zelfredzame mensen. De regio kent veel recreatiegebieden. Dit zorgt met name in het hoogseizoen voor
uitdaging en een andere dynamiek.
Medrie
Medrie is een serviceorganisatie voor huisartsen in de regio’s Hardenberg, Flevoland en Zwolle. We
faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg vanuit het collectief. We
ondersteunen in de ketenzorg en faciliteren de huisartsenpost. 181 medewerkers (74 fte) ondersteunen
zo’n 270 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten. Medrie kan snel inspelen op vragen en
behoeften vanuit het werkveld. We zijn koploper daar waar het gaat om samenwerken in de wijk. We zijn
er trots op dat de zorgverzekeraar ons vaak als voorbeeldregio noemt.
Meer weten? Bekijk het animatiefilmpje op www.medrie.nl.
Huisartsenvereniging Regio Hardenberg (Charis)
Charis is belangenbehartiger van de huisartsen in de Hardenbergse regio. Doel is dat huisartsen als groep
goed zichtbaar zijn en met een duidelijke positie in deze regio (h)erkend worden. Dit doet de Charis op een
proactieve manier. Charis vindt een goed contact met de leden erg belangrijk.
Samen met de Huisartsencoöperaties Flevoland (HCF) en Zwolle (HRZ) is Charis aandeelhouder van
Medrie.

Vacatures en waarneming
Als regio vinden we een goede relatie met onze waarnemers van groot belang. Daarom werken we in
Regio Hardenberg alleen met vaste waarnemers. Ben je op zoek naar actuele vacatures voor
waarneming of praktijkovername?
• Schrijf je in bij waarneembemiddeling (BKV) of neem contact op met de WAGRO groep via de LHV. Na
acceptatie krijg je toegang tot het huisartsenrooster Intershift, waar huisartsen zowel diensten op de
huisartsenpost als waarneming in de dagpraktijk aanbieden.
• Abonneer je op de regionale nieuwsbrief van Medrie regio Hardenberg

Ontmoeting

Warffum
Dé meerdaagse nascholing voor en door huisartsen van Medrie regio Hardenberg en de plek waar collega's
elkaar in een gemoedelijke sfeer ontmoeten.
WDH
Kersverse huisartsen en specialisten laten medische ontwikkelingen de revue passeren die u niet mag
missen. Niet minder belangrijk zijn de persoonlijke ontmoetingen, het kennismaken met collega’s in de regio.
Scholingsbureau Medrie
Het scholingsbureau van Medrie verzorgt verschillende inhoudelijke scholingen voor huisartsen, die ook
toegankelijk zijn voor waarnemers. Bekijk het aanbod op www.medrie.nl/scholingskalender.

Samenwerking

In eerste lijn
Medrie werkt in de eerste lijn nauw samen met de LHV en WAGRO groep (zie site LHV) en met Proscoop.
Doel is gezamenlijk een sterke eerste lijn neer te zetten.
Medrie, LHV en Proscoop huizen in één gebouw. Hierdoor zijn de lijntjes kort. En is samenwerking snel
geregeld om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Een krachtige eerste lijn en huisartsenzorg in het
bijzonder.
Proscoop
Proscoop is de regionale adviesorganisatie in Noordoost-Nederland voor goede zorg en gezondheid dichtbij.
Proscoop is een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Noordoost-Nederland en maakt
deel uit van een landelijk dekkend ROS-netwerk. Meer info: www.proscoop.nl.
LHV Kring Hardenberg
De huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal behartigt de belangen van de huisartsen in de regio
Zwolle/Flevo/Vechtdal en maakt deel uit van de Landelijke Vereniging voor Huisartsen (LHV).
Meer info: zwolleflevovechtdal.lhv.nl.
In de acute zorg
In het Netwerk Acute Zorg regio Hardenberg wordt verbinding gezocht met andere zorgprofessionals en
instellingen die een belangrijke rol spelen in de acute zorgketen. Het Netwerk Acute Zorg coördineert en
regisseert regionale afstemming in het belang van de patiënt en stelt zich op als een neutrale partner in het
zorgnetwerk.

Vragen?
Heb je aanvullende vragen? Neem contact op met hardenberg@medrie.nl.

