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VACATURE JUNOR TRIAGIST HUISARTSENPOST DRECHTDOKTERS 

 

Studeer jij Geneeskunde en ben je op zoek naar een relevante bijbaan?  
Wij zijn op zoek naar collega's voor onze huisartsenpost! 

JUNIOR TRIAGIST 

Over de functie 
Jij bent het eerste aanspreekpunt bij onze huisartsenpost Een ongeruste moeder met een baby met koorts, een 
oudere heer die klaagt over pijn op de borst, een schaatsster die tijdens de training haar enkel heeft verzwikt. 
Na kantoortijden bellen zij de huisartsenpost DrechtDokters en ben jij degene die hen verder helpt. Als junior 
triagist weet jij precies hoe te handelen en kan jij inschatten of er sprake is van een levensbedreigende situatie 
of dat je juist geruststelling kan bieden. 

Wat ga je doen? 

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten die tijdens de ANW-uren een beroep doen op een 

huisarts.  

• Je doet telefonische triage en handelt daarmee de hulpvraag van de patiënt af door de juiste urgentie en 

actie te bepalen. 

• Je adviseert over zelfzorgmogelijkheden en regelt, zo nodig, de consult- en visiteafspraken voor de 

huisartsen.  

• Je werkt met de Nederlandse Triage Standaard en rapporteert gegevens in een digitale patiëntenkaart.  

• Je verwijst zo nodig, in overleg met regiearts, patiënten door naar andere zorginstellingen. 

• Je draagt zorg voor een accurate afhandeling van financiële en medische dossiers. 

Wat heb je in huis? 

• Je bent minimaal 3e jaars geneeskundestudent en hebt ervaring met patiëntencontact. 

• Je hebt interesse in de spoedzorg/huisartsenzorg. 

• Je bent communicatief vaardig, accuraat en stressbestendig.  

Dit bieden wij jou 

• Een uitdagende bijbaan van 5,5, uur per week. In de praktijk komt dit neer op één dienst per weekend en 

één weekend vrij (drie diensten per maand). 

• We zorgen voor een training op maat en een gedegen inwerkprogramma waarin je door een ervaren en 

gediplomeerd triagist begeleid wordt. 

• Inschaling in schaal 4 trede 5 conform de CAO Huisartsenzorg, aangevuld met een 

onregelmatigheidstoeslag van 30 of 50%.  

• Een arbeidsovereenkomst waarvan we de duur in overleg met jou vaststellen. 



 

 

       2 

Word jij onze nieuwe collega? 

Ben je enthousiast geworden? Dan zien we je sollicitatiebrief met CV graag tegemoet, via 

personeelszaken@drechtdokters.nl. Meer informatie over DrechtDokters kun je vinden op onze website. De 

huisartsenpost heeft daarnaast een website voor patiënten. Voor vragen kun je contact opnemen met Jeroen 

Seegers, HR-manager, 078-2020040.  

 

 

https://drechtdokters.nl/
https://www.huisartsenpostdrechtdokters.nl/

