
AAN DE SLAG ALS DOKTERSASSISTENTE (M/V) VOOR ONZE PATIENTEN  
IN GROOT-AMMERS! 

Veelzijdig werken in een hecht team voor 28-32 uur 
 
In Groot-Ammers (regio Albrandswaard) werkt ons team van 8 personen bij apotheekhoudende 
huisartspraktijk Bouman. Dokter Bouman werkt hier sinds 2008 samen met een hecht team van 
doktersassistenten, praktijkmanager, apothekersassistentes  en praktijkondersteuners. 
Per 1 januari 2022 zoeken wij ALS aanvulling op het team een doktersassistente voor 28-32 uur 
per week.  
De urenverdeling en werkdagen bepalen we samen. Heb jij de opleiding voor doktersassistente 
afgerond of bijna afgerond? Wij nodigen jou uit om met ons kennis te maken! 
 
Vanuit onze apotheekhoudende huisartspraktijk in Groot-Ammers verlenen wij zorg aan 3100 
patiënten met dokter Bouman als vaste huisarts. Dokter Bouman wordt ondersteunt door één 
doktersassistente, twee apothekersassistenten, twee POH-S en één POH GGZ.  
Omdat wij een klein team zijn werken wij graag persoonlijk, hanteren wij korte lijnen en zijn wij 
informeel. Wij bespreken regelmatig maar graag kort, de gang van zaken met elkaar. Geen vraag is te 
gek en wij houden ervan als jij een eigen inbreng hebt, ideeën over hoe wij nog beter kunnen (samen) 
werken of onze patiënten kunnen helpen. Onze praktijk is goed bereikbaar en je kunt voor de praktijk 
parkeren.  
Omdat wij gezelligheid ook na het werk belangrijk vinden, organiseren wij regelmatig op vrijdagmiddag 
een borreltje. Soms proosten wij op de praktijk en soms doen wij dat juist buiten de deur. Elk jaar gaan 
wij er met elkaar een dagje op uit.  
 
Wat ga jij doen?  
Omdat onze praktijk niet zo groot is, heb jij een veelzijdige baan met taken zoals: 
Bloeddruk meten, oren uitspuiten, uitstrijkjes maken, urines testen, bloedprikken, crp prikken, INR 
bepalen, toedienen van injecties en het verbinden van diverse wonden.  
Ook kan het voorkomen dat jij zelfstandig huisbezoeken doet (om bijvoorbeeld bloed te prikken) omdat 
de patiënt niet in staat is de praktijk te bezoeken.  
Natuurlijk neem jij ook de telefoon op en beantwoord jij vragen van patiënten. Wij werken met 
Promedico. De vragen van patiënten die jou aan de balie opzoeken, kun jij ook beantwoorden of een 
goed advies meegeven. 
 
Dit ben jij: 

• Sociaal, flexibel, collegiaal, een aanpakker en jij kunt triageren. 

• Zelfstandig werken vind jij prettig maar samenwerken met je collega’s geeft jou ook 
voldoening. 

• Jij hebt goede communicatieve vaardigheden zowel in persoon als aan de telefoon. Daarnaast 
sta jij stevig in je schoenen en kun jij krachtig en adequaat communiceren naar onze 
patiënten. 

• Je hebt een hart voor de zorg, mensen over het algemeen en voelt je verantwoordelijk. 

 
Dit bieden wij jou: 

• Werken in een hecht informeel team met een afwisselend takenpakket. 

• Salaris via de CAO huisartsenzorg, en is afhankelijk van jouw werkervaring. 

• 28-32 uur werken op dagen en uren in overleg met jou. 

• Een proeftijd van 1 maand. 

• Reisvergoeding en vakantiedagen volgens de CAO huisartsenzorg. 

• Mogelijkheden voor nascholing of cursussen. 

• Kerstpakket, jaarlijks teamuitje en vrijdagmiddagborrels. 

 

Wij zijn heel nieuwsgierig naar jouw motivatiebrief en CV. Je kunt deze sturen naar:  
Ruth Mulder, mulder.ruth@gmail.com Heb jij nog aanvullende vragen op deze vacature? Stel deze 

gerust via de mail. 
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