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Missie 

Wij willen persoonsgerichte huisartsenzorg aan onze patiënten bieden.  

We doen dit doordat we met ons hele team dichtbij de thuissituatie zorgvuldige zorg leveren. We houden onze 
kennis actueel en bieden professionele, multidisciplinaire en persoonlijke begeleiding dichtbij de patiënt.  

Ons team staat voor rust, betrouwbaarheid, inzet en zorg, met en voor elkaar.  

 

HuisartsenZorg is Teamzorg! 

 

Visie 

Wij willen als team de zorg rond onze patiënten in Renkum en Heelsum dichtbij en in de thuissituatie zorgvuldig 

regelen. Dit houdt in dat we met ons hele team van zorgverleners continuïteit bieden. Met onze kennis en ervaring 

sluiten we nauw aan bij de behoefte van de individuele patiënt, het gezin en de omgeving. Door de toenemende 

vergrijzing en verplaatsing van de zorg van de 2e naar de 1e lijn werken wij met voldoende, goed opgeleid, 

ondersteunend personeel. De huisarts houdt de regie en het overzicht over de zorg voor de patiënt, waarbij we bewust 

zijn van het  takenpakket van de huisarts.  

We vinden het belangrijk dat elke medewerker binnen ons team zich zowel op persoonlijk als professioneel vlak gezien 

en gesteund voelt. Door scholing, toetsing en samenwerking blijft de praktijk met haar medewerkers in ontwikkelingen 

up to date. Zo blijven we ook aansluiten op de zorgbehoefte van onze populatie. 

Er is persoonlijke aandacht voor de medewerkers waarbij de balans tussen privé en werk goed in het oog gehouden 

wordt. We kiezen bewust voor een ruime formatie van personeel. We zorgen voor een prettige, ruime, lichte en koele 

werkomgeving waar met de juiste materialen gewerkt wordt. Er is voldoende tijd per patiënt. We zijn een lerende 

organisatie en hebben de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. We zijn een geaccrediteerde praktijk, waarbij we ons 

toetsbaar opstellen. Dit doen we door structureel met elkaar te overleggen en verbeteringen te formuleren aan de 

hand van input uit patiënten enquêtes en VIM meldingen. We gaan proactief mee in de ontwikkelingen in de eerste 

lijn. We hebben een open overlegcultuur, waarin we geïnspireerd worden door onze medewerkers en we onze 

medewerkers willen inspireren. Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en differentiatie (door scholing en 

opleiding), zonder de basiszorg uit het oog te verliezen. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan de opleiding 

tot doktersassistente, praktijkondersteuner, arts en huisarts. 

 


