
 
 

Wij begeleiden onze cliënten tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Door samen met 

hen te kijken naar wat zij nodig hebben proberen we de zorg op hun situatie en wensen af te 

stemmen. We doen dit met hart voor het vak!  

 

Ter versterking van ons gezellige en hechte team zijn wij op zoek naar een: 

PRAKTIJKASSISTENT(E) (8 uur p/w) 

 

Dit vinden wij belangrijk: 

 Beschikbaar voor 2 ochtenden in de week (vaste werkdagen zijn ma en vr); 
 Jij bent een gediplomeerd doktersassistent(e), medisch secretaresse of je hebt al 

werkervaring opgedaan als assistent(e) in een verloskundigenpraktijk; 
 Flexibel inzetbaar. Je kunt je werkdagen verschuiven of uitbreiden in geval van afwezigheid 

door nascholing, ziekte en vakanties van de andere twee assistentes; 
 Zelfstandig en proactief: eigen initiatief wordt gewaardeerd; 
 Jij beschikt over goede communicatieve en triagevaardigheden. 

 

Dit ga jij doen: 

 Jij geeft onze cliënten een hartelijk en warm welkom; 
 De telefoon opnemen (geen spoed). Algemene vragen beantwoorden, maken en/of verzetten 

van afspraken, het bespreken en vastleggen van binnenkomende telefoongesprekken met zo 
nodig doorverwijzing/ overdracht naar de verloskundige; 

 Triage bij cliënten die bellen met zorgen; 
 Aannemen van nieuwe aanmeldingen; nieuwe cliënten inschrijven, zorgen voor juiste invoer 

van gegevens, versturen e-mails etc.; 
 Regelen van prenatale screening, documenten inscannen; 
 Ondersteuning van de verloskundige (labformulieren uitschrijven, belverzoekjes); 
 Daarnaast draai je zelfstandig mee met het spreekuur waarbij je o.a. de bloeddruk meet; 
 Administratieve taken (mail, opvragen gegevens andere zorgverleners, verwerking inkomende 

en uitgaande post); aanvullen en bijhouden van voorraad; 
 Ervoor zorgen dat de praktijk er representatief uitziet; 
 Zorg dragen voor de registratie en verhuur van de TENS apparaten en bevalbaden. 

 
Inschaling volgens de cao-huisartsenzorg. Het salaris is passend bij de ervaring die jij meeneemt.  
De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid zetten wij dit om in 
een vaste aanstelling. 

Is jouw interesse gewekt? 
Voor vragen over deze vacature neem contact op met Sanne Albers via nummer 0572-760033  
(tussen 8.30 en 12.30). De sollicitatiebrief voorzien van CV met pasfoto mag je mailen  
t.a.v. Anne-Marie Jansen naar: praktijkmanager@hethartverloskunde.nl met vermelding van 
“sollicitatie” in de onderwerpregel. 

Sluitingsdatum vacature: 16 juni 2022.  
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