
 

 

Ben jij de patiëntvriendelijke duizendpoot in de huisartsenpraktijk? Dan zijn we 

per direct op zoek naar jou. Wij zijn voor diverse praktijken op zoek naar: 
 

Doktersassistentes  
 

 

Functieomschrijving  
 

Hoe ziet je werk eruit?  

Als doktersassistente ben je een belangrijk aanspreekpunt voor patiënten; je bent het visitekaartje 

van de praktijk. Patiënten weten dat ze in de praktijk in goede handen zijn. Voor de praktijk zelf ben je 

even belangrijk, de huisartsen, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten kunnen erop 

vertrouwen dat jij alles in goede banen leidt. Dit doe je door:  

 altijd oog te hebben voor alle patiënten, ook al is het nog zo druk, jij zorgt er voor dat 

patiënten tevreden zijn;  

 patiënten informatie en instructies te geven. Natuurlijk houd je goed in de gaten of jouw 

informatie begrepen wordt. Je helpt antwoord te geven op de meest uiteenlopende vragen 

van patiënten.  

 gegevens, afspraken en uitslagen van patiënten zorgvuldig te registreren. Je doet dit van 

nature met veel aandacht. 

 het verrichten van kleine medische handelingen die je uitvoert tijdens je eigen 

assistentenspreekuur. 

 mee te denken over hoe we de zorg nog beter kunnen maken.  

 

Werkomgeving 
 

Waar ga je werken?  

Je bent werkzaam zijn in een huisartsenpraktijk in de Hoeksche Waard. Vrijwel  alle 

huisartsenpraktijken zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Zorggroep Hoeksewaard met 

circa 30 praktijkhouders. Samen hebben zij als doel kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan 

patiënten en deze zorg zo optimaal mogelijk en dichtbij huis te leveren. Werken in de Hoeksche 

Waard betekent werken in een unieke streek vlakbij de Randstad. Een gebied met vergezichten, 

polders, dijken, ruimte en karakteristieke dorpen met hechte gemeenschappen. Maar ook een 

omgeving met ondernemerszin, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling. Het werken in de Hoeksche 

Waard betekent werken in een dorpspraktijk, in kleine betrokken teams met een laagdrempelige 

manier van werken. De lijnen zijn kort, waardoor een fijne manier van samenwerken ontstaat en waar 

ruimte is voor plezier.  

 

Profiel  
 

Wat verwachten we van jou?  

Als gediplomeerde doktersassistente ben je:  

 betrokken, integer en heb je inlevingsvermogen;  

 accuraat, oplossingsgericht en zelfstandig;  

 collegiaal en dienstverlenend. 



 

 

Arbeidsvoorwaarden  

 
Wat kunnen wij bieden?  

 De mogelijkheid en uitdaging om in meerdere praktijken te werken. 

 De werkbare uren en dagen zijn in overleg.  

 Je krijgt ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen in een klein team. 

 Er is aandacht voor scholing en opleiding.  

 Salaris is op basis van opleiding en ervaring, inschaling volgens de CAO Huisartsenzorg.  

  

Meer informatie 
Heb jij zin in en nieuwe uitdaging en bent je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? 

Solliciteer dan direct door je motivatie en CV te e-mailen naar info@zghw.nl. Tot binnenkort!  

 

Voor vragen over de vacature kunt u terecht bij Marielle Schouwink via m.schouwink@zghw.nl of via 

06 41 84 81 46. 
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