
 

PHYSICIAN ASSISTANT/VS GEZOCHT! 

 

 

 

Medisch Centrum De Spinnerij zoekt per direct een physician assistant of 
verpleegkundig specialist voor 2-3 dagen per week, in verband met uitbreiding 
van de huisartsenzorg. Werkdagen zijn in overleg bespreekbaar en 
taakdifferentiatie is mogelijk.  
 
Wil je werken in een huisartsenpraktijk die klaar is voor de toekomst? Dan ben je 
bij Medisch Centrum De Spinnerij aan het juiste adres! Medisch Centrum De 
Spinnerij is een voorbeeld van toekomstbestendige, kwalitatieve goede en 
persoonlijke huisartsenzorg. Het innovatieve Centrum biedt huisartsenzorg aan 
ruim 5.200 patiënten en is gevestigd in het sfeervolle Twenthe gebouw in het hart 
van Almelo. De gloednieuwe praktijk bevindt zich op de begane grond, direct 
naast  Apotheek Lamberts Backer.   
 
Ons team bestaat uit 2 praktijkhouders, een waarnemend huisarts, een physician 
assistant, 5 assistentes, 5 praktijkondersteuners (diabetes, hart- en vaatziekten, 
longziekten, ouderenzorg, GGZ en osteoporose), een apothekersassistente en 
extended scope specialisten. De huisartsen Meijer en Kwee lopen voorop in het 
toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg. Dit doen we door een unieke 
samenwerking aan te gaan met Apotheek Lamberts Backer. De 
apothekersassistentes werken bij ons in de praktijk en nemen alle vragen over 
medicatie en herhaalrecepten voor hun rekening. Zo bundelen wij onze kennis en 
zorgen we ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek wordt gegeven. Ook kunnen 
patiënten voor klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat bij onze 
extended scope specialisten terecht. Met deze specialisten van het 
bewegingsapparaat, verdiepen wij onze kennis op het gebied van sportblessures, 
rug- en schouderklachten, knie en enkel. Daarnaast kent de praktijk een nauwe 
samenwerking met de gemeente Almelo op het gebied van jeugd en 
maatschappelijk werk.    
 
Als Physician Assistant/Verpleegkundig Specialist  beschik je over brede 
medische kennis en vaardigheden. Je kunt zelfstandig patiënten onderzoeken, de 
diagnose stellen, behandelen en begeleiden. Dit alles in overleg en samenwerking 
met de huisartsen.  
 
Interesse?  
Stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 30 juli a.s. naar 
info@mcdespinnerij.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Ruth Wissink, 
praktijkmanager, 0642731932.  
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