Verzorg jij de triage voor onze 260 huisartsen tijdens avond, nacht en weekend?
Wij zoeken regelmatig nieuwe collega’s
doktersassistent Triagepost / triagist
- 8 -14 uren per week - avond-, nacht- en weekenddiensten De Triagepost Medrie (TPM) in Zwolle ondersteunt de huisartsenposten en dienstenstructuren in de
regio’s Zwolle, Flevoland en Hardenberg in avond, nacht en weekenduren op adequate wijze.
Je werkt in een team met ongeveer 65 collega’s. Per kwartaal geldt een rooster. Op een zaterdag
werk je met een groot team van 28 collega’s verspreid over de hele dag. Avonden zijn iets rustiger
waardoor je met acht collega’s werkt. Elke dienst is er een coördinerend doktersassistent aanwezig.
Bij haar kun je terecht voor vragen, zij regelt pauzes en coördineert de werkstroom.
Op de TPM werkt een team regieartsen, zij verzorgen telefonisch consulten, autoriseren jouw
adviezen en zijn vraagbaak voor jouw medisch inhoudelijke vragen.
De TPM staat voor goede kwaliteit van triage. Jouw toekomstige collega’s zijn zeer gemotiveerd en
betrokken bij hun werk. Regelmatig zie je je collega’s ook buiten de diensten om tijdens scholingen
en bij het werkoverleg.
Inhoud van de functie


Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten die tijdens avond, nacht en weekend een
beroep doen op een huisarts.



Je adviseert over zelfzorgmogelijkheden en regelt, zo nodig, de consult- en visiteafspraken voor
de huisartsen.



Je doet telefonische triage en handelt daarmee de hulpvraag van de patiënt af door de juiste
actie en urgentie te bepalen.



Je werkt met de Nederlandse Triage Standaard en rapporteert gegevens in een digitale
patiëntenkaart.



Je verwijst zo nodig, in overleg met regiearts, de patiënt door naar andere zorginstellingen.



Signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden, doet voorstellen ter verbetering
en informeert de manager hierover.

Wij vragen


Afgeronde opleiding doktersassistent of verpleegkundige niveau 4/verpleegkundige-A.



Werkervaring in de huisartsenzorg of vergelijkbare werkomgeving is vereist.



Ervaring met het protocollair werken (volgens de NHG-richtlijnen).



Ervaring met geautomatiseerde systemen.



Communicatief- en besluitvaardig.



Stressbestendigheid.



Woonachtig in een straal van 50 kilometer vanaf Zwolle.

Wij bieden
Een functie waarin je je ontwikkelt tot triagist en bijdraagt aan de kwaliteitsdoelstelling van Medrie. Na
je diplomering kies je jaarlijks scholing uit een scholingsprogramma en als je het leuk vindt neem je
deel aan werkgroepjes.
Wij bieden eerst een arbeidsovereenkomst voor de periode van zeven maanden, met de
mogelijkheid tot verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg en op basis
van een 38-urige werkweek. De functie is ingedeeld in functieschaal 4, naast je basissalaris ontvang je
een toeslag voor avond-, nacht- en weekenddiensten (30 – 50%), op feestdagen geldt een toeslag van
50% en een 100% compensatie voor elk gewerkt uur. In november is er een eindejaarsuitkering van
6%.
Tijdens je dienstverband word je opgeleid voor het erkende diploma triagist, waardoor je doorgroeit
naar functieschaal 5. In het opleidingstraject krijg je theorieles, neem je deel aan de landelijke
kennistoets en evalueren en beoordelen we triagegesprekken. Enkele collega’s coachen en
beoordelen.
Al in het bezit van het diploma triagist? Dan stroom je direct in functieschaal 5 in.

Vragen en reageren
Meer informatie over de organisatie kun je vinden op onze website: www.medrie.nl en voor vragen
kun je contact opnemen met operationeel manager Arina Brinkman, telefoon (038) 455 62 26.
Reacties met curriculum vitae kun je sturen via de website van Medrie. Na reactie ontvang je eerst
een uitnodiging voor een kijkavond op de Triagepost, zodat je een goed beeld krijgt van het werk.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

