
 

 
 
 

Huisarts Peter Umbgrove zoekt opvolger 
 
Huisarts Peter Umbgrove gaat – vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – begin 
2024 stoppen en is op zoek naar een opvolger. Eerst waarnemen in de praktijk en later opvolgen 
behoort tot de mogelijkheden.  
 
De praktijk werkt zeer nauw samen met 2 andere huisartsenpraktijken en gezamenlijk hebben wij 
doktersassistenten en baliemedewerkers in dienst waarbij ieder zijn of haar specifieke kwaliteiten 
heeft. Tevens hebben we praktijkondersteuners somatiek en GGZ in dienst. Door goed samen te 
werken willen wij de kwaliteit van zorg en de service aan onze patiënten verbeteren.  
 
De praktijk bestaat uit 2100 patiënten, waaronder veel ouderen. Op dit moment is er 1 dag per week 
een marine huisarts werkzaam in de praktijk en 2 dagen per week een vaste waarnemer.  

Wat bieden wij 
- Een eigen praktijk met patiënten op naam, binnen een multidisciplinair gezondheidscentrum. 
- Een collegiale en prettige werksfeer in een prettige een professionele organisatie.  
- De praktijk is NHG-geaccrediteerd. 

Wat zoeken wij 
- Een BIG-geregistreerde huisarts met een open, flexibele, enthousiaste houding en een 
 voorkeur voor multidisciplinair samenwerken. De ideale kandidaat wil zich voor langere tijd 
 aan ons gezondheidscentrum binden en bouwt mee aan de groei en verdere ontwikkeling van 
 het centrum. 
- Een teamplayer die doelgericht handelt, initiatiefrijk, ondernemend en communicatief vaardig 
 is. 

De praktijk maakt onderdeel uit van MC Molenweg, centraal gelegen in Amstelveen. In onze werkwijze 
staat de patiënt centraal. In ons centrum zijn 5 huisartsen praktijken gevestigd, alsmede apotheek 
Molenweg en Fysiotherapie en Podologie Amstelveen. Ons team bestaat uit huisartsen, 
doktersassistenten, praktijkondersteuners somatiek/ouderen en praktijkondersteuners GGZ. In ons 
centrum heerst een gezellige en collegiale sfeer 

Meer informatie 
Voor vragen over de inhoud van de functie en over onze organisatie kunt je contact opnemen met 
huisarts Peter Umbgrove via praktijkumbgrove@gmail.com. 

Solliciteren 
Je sollicitatie, met motivatie en C.V. kun j per e-mail richten aan Liesbeth Osterop, office manager 
(liesbeth@mcmolenweg.nl). 

 
Uitvraag van referenties en/of een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. 


