
 

Heb jij zin in een leuke nieuwe uitdaging? 

Voor onze twee huisartsenpraktijken zijn wij op zoek naar een enthousiaste doktersassistente. 
 
Wie zijn wij? 
Wij zijn Gezondheidshuis Stadshagen, een multidisciplinair centrum in de 1e lijnszorg met ongeveer 
80 medewerkers. In ons huis bevinden zich twee grote huisartsenpraktijken, een fysiotherapie 
praktijk en een apotheek, met een uitstekende onderlinge samenwerking.  
Samen werken we aan gezondheid, vitaliteit, leefstijl en het welzijn van de inwoners van de Zwolse 
wijk Stadshagen. Wij maken het verschil in de wijk doordat wij geïntegreerde zorg kunnen verlenen. 
Doordat we onder één dak gehuisvest zijn en elkaar goed kennen weten we elkaar snel te vinden.  
 
Wat je gaat doen 
Je taken als doktersassistent in een huisartsenpraktijk zijn heel afwisselend:  

• Je bepaalt de urgentie van de zorgvraag en de daarbij passende vervolgactie (triage) 
• Je adviseert en informeert de patiënt 
• Je voert medisch-technische handelingen uit (bijvoorbeeld: oren uitspuiten, 

cervixuitstrijkjes maken, bloeddruk meten, wonden behandelen) 
• Je plant spreekuren en huisbezoeken 
• Je organiseert de jaarlijkse griepvaccinaties 
• Je beheert aanvragen voor herhaalrecepten 
• Je beheert de voorraad en draagt zorg voor de praktijkruimte 
• Je draagt bij aan de organisatie van de praktijk 

 
Wat we van jou vragen 

• Jij bent enthousiast en betrokken 
• Je houdt van een dynamische werkomgeving 
• Je hebt een diploma van de MBO-opleiding tot doktersassistent  

• Ervaring is een pré  
 
Wat we jou bieden  

• Afwisselend werk in een leuke organisatie in een levendige wijk 

• Een gezellig team met fijne collega’s die goed met elkaar samenwerken 

• De omvang van het dienstverband is naar wens bespreekbaar 

• Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 2.403 en maximaal € 3.321 bruto per maand 
bij een fulltime dienstverband 

 
Neem jij contact met ons op?  
Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Wilma Dutij, coördinerend doktersassistente praktijk 
Werkeren: w.dutij@gezondheidshuis.nu  
 
Direct solliciteren? Stuur dan jouw sollicitatie naar Saskia Verdurmen, HR adviseur: 
s.verdurmen@gezondheidshuis.nu  
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