
 
Huisartsencentrum Goes is op zoek naar een 

 

Gediplomeerd doktersassistent 

24 - 38 uur per week 
 

Huisartsencentrum Goes is een grote huisartsenpraktijk gelegen vlakbij het centrum van Goes. Sinds 

augustus 2018 zijn wij gehuisvest in het nieuwe pand van het Medisch Centrum Goes aan de Van 

Dusseldorpstraat 24. In het Medisch Centrum zijn diverse disciplines aanwezig waarmee we nauw 

samenwerken. 

De praktijk bestaat uit 8 huisartsen en een Verpleegkundig Specialist, een team van 7 assistenten, 3 

POH-GGZ, 4 POH-Somatiek en POH Ouderenzorg, een administratief medewerkster en een 

praktijkmanager. Ter aanvulling van ons team zoeken wij een gediplomeerde doktersassistent. 

De doktersassistenten van Huisartsencentrum Goes vervullen een belangrijke rol binnen onze 

organisatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënten en hebben een afwisselend en 

uitgebreid takenpakket. 

 

Wat ga je doen? 

- Gedurende de week ben jij breed inzetbaar op verschillende plekken in de praktijk 

- Je staat patiënten telefonisch te woord, waarbij triage en juiste agendaplanning belangrijk is 

- Je ontvangt patiënten aan de balie; 

- Je voert het assistentenspreekuur uit met verschillende medische handelingen en assisteert 

de huisarts bij ingreepjes 

- je bent aanspreekpunt voor onze huisartsen en collega-assistenten bij acute zaken, je 

steriliseert het instrumentarium en pakt andere urgente werkzaamheden op. 

- Je begeleid leerlingen en stagiaires in de praktijk 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

- Een uitdagende functie met afwisselende werkzaamheden voor 24 – 38 uur per week. 

- Werken met een enthousiast team in een prettige werksfeer 

- Een fijne, goed uitgeruste en moderne werkomgeving 

- Ruimte voor scholing en verdere persoonlijke ontwikkeling 

- Salariëring volgens de CAO Huisartsenzorg 

 

Wat verwachten wij? 

- Je bent een gediplomeerd doktersassistent, het liefst met enige ervaring in een 

huisartsenpraktijk. 

- Je hebt ervaring met triage en kent het gebruik van de NHG-triage wijzer 

- Je hebt ervaring met het uitvoeren van diverse medische handelingen 

- Je hebt kennis van huisartseninformatiesystemen (bij voorkeur Medicom) 

- Je kunt zelfstandig werken en toont verantwoordelijkheid 

- Je hebt een positieve instelling en bent stressbestendig en flexibel 

- Je hebt een patiëntvriendelijke instelling en proactieve houding 

 



Wil je graag werken in een jong team en houd je van afwisselende werkzaamheden? Ben jij een 

beginnende assistent die van aanpakken weet en wil je veel leren in een uitdagende werkomgeving? 

Of heb je meer ervaring en ben je degene die het hoofd koel houdt tijdens hectische 

omstandigheden? Dan zien we jou graag in ons team en vragen je te solliciteren: 

 

Stuur jouw schriftelijke sollicitatie en CV met pasfoto naar: 

Ageeth Duifhuize, praktijkmanager 

Van Dusseldorpstraat 24 

4461 LV Goes 

aduifhuize@hcgoes.nl 

 

Voor meer informatie over de praktijk kijk op onze website: 

https://hcgoes.periscaldes.nl/ 
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