
HuisartsenHulp heeft al 13 jaar ervaring in de bemiddeling van personeel zoals waarnemend 
huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistentes bij huisartspraktijken in Amsterdam. In 
samenwerking met de ROHA kan HuisartsenHulp u bijstaan bij de tijdelijke vervanging, maar ook de 
werving en selectie van POH-S voor uw praktijk. HuisartsenHulp maakt daarbij gebruik van een 
groot netwerk van gediplomeerde POH-S, maar ook van Basisartsen en co-assistenten. 

Door de combinatie van zowel gediplomeerde POH-S als basisartsen kunnen wij vrijwel altijd 
geschikte en passende kandidaten vinden voor uw praktijk. De praktijkondersteuners en basisartsen 
zullen wij specifiek toetsen wat betreft hun ervaring met Caresharing alvorens wij ze inzetten bij 
ROHA praktijken en indien deze ervaring niet aanwezig of onvoldoende is, zullen wij deze extra 
opleiden. Naast het goed voorbereiden van onze kandidaten bieden wij ROHA leden ook een extra 
gunstig tarief voor zowel gediplomeerde POH-S als basisartsen. 

Naast de bovenstaande diensten, kunnen wij ook vervangend doktersassistentes en huisartsen 
leveren, waar wij vaak al binnen 24 uur of zelfs voor de dag zelf nog mensen kunnen leveren. Voor 
vervangend doktersassistentes ontvangt u daarbij als ROHA lid 10% korting op onze tarieven (vanaf 
22,50*) en voor waarnemend huisartsen is er een korting van 2,5% procent op onze tarieven. 

Tot slot willen we u graag attenderen op onze website voor huisartspraktijken die wij de afgelopen 
jaren hebben ontwikkeld en waarbij op een duidelijke en overzichtelijke manier informatie over uw 
praktijk wordt weergegeven voor uw patiënten. Daarnaast kan de patiënt via de website op een 
toegankelijke manier afspraken maken (afhankelijk van uw his ook gekoppeld aan uw his), 
e-consults en herhaalrecepten aanvragen. Het gebruik van de website is de eerste twee maanden 
gratis en als u vervolgens besluit om verder te gaan betaalt u slechts 25,- euro per maand (inclusief 
21% btw), waar u al de functionaliteiten kan gebruiken. Enkele ROHA leden gebruiken onze website 
met agenda functionaliteit zoals b.v. de praktijk van dokter Bevers en Barten 
(www.huisartsenwesterpark.nl).

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen per telefoon: 020-2621020 
(24/7 bereikbaar voor spoed inval) of email: info@huisartsenhulp.nl.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

De tarieven zijn:
Gediplomeerd POH-S:  30,- tot 35,- euro* (normaal 32,50 tot 37,50)
Basisartsen:   27,- euro* (normaal 30-)
Co-assistenten:  22,50 euro* (normaal 25,-) 
*Dit tarief is excl. 21% btw en reiskosten.

HuisartsenHulp en Waarnemers.nl 
020-2621020
Info@HuisartsenHulp.nl

Graag willen we u door middel van dit schrijven attenderen op de nieuwe samenwerking tussen 
de ROHA en HuisartsenHulp.
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