
Vacature doktersassistente huisartsenpraktijk Ditvoorst, 
Alblasserdam, 16 uur per week (tijdelijk) 

 
• 16 uur per week 
• Bij voorkeur maandag en vrijdag, maar de dagen zijn bespreekbaar 
• Tijdelijk contract, vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof: heden t/m 27 januari 2023 

 
Voor Huisartsenpraktijk Ditvoorst in Alblasserdam zijn wij op zoek naar een enthousiaste, betrokken 
en gediplomeerd doktersassistente ter vervanging van onze collega gedurende een 
zwangerschapsverlof. 
 

Over de praktijk 
Je gaat werken in een team met twee huisartsen (een praktijkhouder en een waarnemend huisarts), 
3 doktersassistentes, 1 POH somatiek en 1 POH ggz. 
 
Heb je hart voor de huisartsenzorg, stel je de patiënt op zijn/haar gemak, weet je van aanpakken en 
vind je werken in een klein en gezellig team belangrijk? Dan ontvangen wij graag jouw CV en 
motivatiebrief. We nemen zo snel mogelijk contact met je op. 
 

Wat ga jij doen (in een notendop) 
• Het ontvangen en te woord staan van patiënten 
• Het geven van voorlichting en informatie, zowel aan de balie als telefonisch; 
• Het bieden van ondersteuning aan de huisarts; 
• Zelfstandig spreekuur voeren met o.a. bloeddrukmetingen, oren uitspuiten, wratten 

• aanstippen, wondverzorging, maken van ECG’s etc. 
• Zorgdragen voor de planning van de afspraken van de huisarts en POH’s; 
• Regelen van afspraken voor diverse medische onderzoeken; 
• Verrichten van administratieve werkzaamheden waaronder het afhandelen van 

• correspondentie en verwerken van medische gegevens; 
 

Wat neem je mee? 
• Je bent een gediplomeerd doktersassistent; 
• Ook als je net je diploma hebt gehaald nodigen wij je uit te solliciteren; 
• Je bent per 25 november, gedurende ca 4 maanden, 2 dagen per week beschikbaar; 
• Je werkt zelfstandig en toont initiatief; 
• Je bent flexibel, stressbestendig en staat sterk in je schoenen; 
• Je spreekt vloeiend Nederlands; 
• Je hebt bij voorkeur ervaring met CGM Mira of bent bereid dit te leren. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 
• Dynamische en gezellige werkomgeving 
• Een mooie, moderne praktijk in Dok 11 (gezondheidscentrum Alblasserdam) 
• Gezellig team waarbinnen een goede sfeer heerst 
• Elke dag vers fruit voor iedereen 
• Dienstverband voor twee dagen in de week (16 uur per week), werkdagen van 08:00-17:00 

uur, bij voorkeur maandag en vrijdag. 
 

Hebben wij jouw enthousiast gemaakt? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief via 
ditvoorst@ezorg.nl 


