
Je zoekt een uitdaging, dit is je kans. 
“Werken op de huisartsenpost!”  

Een huisartsenpost vervult een onmisbare lokale en regionale functie, is een spil in de vraag om huisartsenhulp 
buiten kantoortijden. In verband met de toegenomen drukte zoeken we voor de avond-, nacht- en 
weekenduren een:  

Triagist 

 
 

Het team van de huisartsenpost bestaat uit huisartsen, triagisten en chauffeurs. Samen zorgen ze ervoor dat 
mensen die ’s avonds, ’s nachts of in het weekend met spoed medische hulp nodig hebben, goed worden 
geholpen. Als triagisten verwijs je door naar de dienstdoende huisarts, verricht je medische handelingen ter 
assistentie van de huisarts en beantwoord je zelfstandig spoedeisende hulpvragen van patiënten. Op basis van 
telefonische triage bepaal je of de patiënt gezien moet worden door een huisarts (consult op de post of een 
visite) of dat een telefonische zelfzorgadvies voldoende is. Tijdens je dienstverband word je opgeleid voor het 
erkende diploma triagisten.  
 
Wat moet je ervoor in huis hebben? 
Een diploma Triagist of doktersassistente/verpleegkundige met de intentie om het diploma triagist te behalen. 
Ervaring als doktersassistente in de huisartsenzorg is een pré, kennis van de relevante medische begrippen, 
gevoel voor geautomatiseerde gegevensverwerking en – zoals gezegd - goede communicatieve en analytische 
vaardigheden. 
  
Wat hebben wij in huis? 
Een leuk team van huisartsen en collega’s, diverse scholingen en de mogelijkheid om parttime te werken.  
biedt een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden: 

 190 vakantie-uren per jaar op fulltime basis; 

 Eindejaarsuitkering; 

 Prima pensioenregeling (Pensioenfonds Zorg en Welzijn, uitgevoerd door PGGM); 

 Goede onregelmatigheid toeslag.; 

 Opleidingsmogelijkheden; 

 Opleiding tot triagist  

Salariëring volgens de CAO Huisartsenzorg schaal 4 (doktersassistente in opleiding tot triagist, schaal 5 voor 

triagisten. 

  

Spreekt het je aan? 
Mail dan je sollicitatie met CV naar info@huisartsenpostwestland.nl of stuur naar:  
Huisartsenpost Westland t.a.v. M.G.M. van Lier 
Middel Broekweg 2a, 2671 ME, Naaldwijk  
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