
                  
 

Spoedpost Huisartsen Apeldoorn maakt onderdeel uit van Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland.  
De huisartsenpost is gevestigd in Gelre ziekenhuizen te Apeldoorn.   
 
Ben jij een gedreven triagist, verpleegkundige of doktersassistent en toe aan een nieuwe uitdaging?  
Dan zijn wij, per 1 januari a.s., op zoek naar jou voor de functie van:  

Triagist 

 Uren in overleg vast te stellen   

Wil je het maximale uit je werk halen en trekt verantwoordelijk werk je aan? Dan is een baan bij de  
Spoedpost Huisartsen Apeldoorn zeker iets voor jou. Het team van huisartsen, triagisten en 
chauffeurs zorgt ervoor dat patiënten die in de avonden, nachten, weekenden en tijdens feestdagen 
medische hulp nodig hebben, goed worden geholpen. 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Wij zoeken een gediplomeerde triagist of (ervaren) doktersassistente/verpleegkundige die opgeleid 
wil worden tot triagist. Het is belangrijk dat je zelfstandig en flexibel kunt functioneren in wisselende 
situaties én dat je stressbestendig bent. Heb je minimaal een jaar relevante werkervaring, kan je 
goed met een geautomatiseerd systeem overweg en vind je werken buiten kantooruren geen 
probleem? En beschik je over een vriendelijke, heldere stem en heb je een goede beheersing van de 
Nederlandse taal? Neem dan snel contact met ons op! 

WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT? 

Als triagist ben je het eerste aanspreekpunt van de Spoedpost Huisartsen. Het team waarin je werkt 
verschilt per dienst. Je ondersteunt de huisarts en staat patiënten telefonisch of fysiek te woord. Je 
handelt uiteenlopende hulpvragen af en maakt hierbij gebruik van de Nederlandse Triage Standaard 
(NTS). Je geeft zelfzorgadviezen, je regelt dat een patiënt langskomt op de Spoedpost Huisartsen 
voor een consult of je organiseert een visite die de huisarts aflegt bij de patiënt. Je bent een 
belangrijke schakel in de communicatie en samenwerking en draagt bij aan de juiste zorg op het 
juiste moment.  

WAT BIEDEN WIJ? 

Een leuke afwisselende functie met verantwoordelijkheid in een enthousiast team op een prettige 
werkplek. De functie is ideaal te combineren met bijvoorbeeld een functie overdag of een gezin met 
kinderen. Tijdens je dienstverband word je opgeleid voor het erkende diploma triagist. Je wordt 
hierbij intensief begeleid door collega’s, leidinggevenden en een extern opleidingsinstituut. Ook na je 
diplomering bieden wij regelmatig (bij)scholingen aan en kan je extra taken oppakken.    
 
Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Huisartsenzorg. Als 
triagist in opleiding word je ingeschaald in 5. Kom je als gediplomeerd triagist bij ons in dienst of haal 
je bij ons je diploma dan word je ingeschaald in schaal 6. Voor het werken buiten kantooruren 
ontvang je een toeslag conform CAO. Je start met een contract voor een periode van zeven maanden 
met uitzicht op een vast dienstverband. 
 
Ben je enthousiast? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV zo spoedig mogelijk naar HOOG, t.a.v. 
afdeling HRM, werkenbij@hoogzorg.nl o.v.v. triagist Apeldoorn. Informatie kun je inwinnen bij 
Maaike Brouwer of Marianne v.d. Hazel (teamleider). Tel.: 055-5294900 (bereikbaar tussen 9.00-
12.00 uur).  
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