
Medisch Adviseur (28-40 uur) 

Ben jij een medische topper en wil je jouw vakkennis inzetten om klanten te voorzien 

van advies? Wil jij jouw analytische en onderzoekende talenten verder ontwikkelen? 

Vind je een prettige werk-privé balans belangrijk en wil je graag deel uitmaken van 

een informeel en vakkundig team? TRIAGE biedt je een mooie uitdaging en gaat graag 

het gesprek met je aan! 

TRIAGE is een onafhankelijk medisch adviesbureau. Zij ondersteunen hun cliënten optimaal 

met onderbouwde medische adviezen op het gebied van letselschade, geschillen met UWV 

en particuliere verzekeraars en overige incidenten met letselschade of medische discussie 

tot gevolg. 

Wat is je uitdaging in deze functie? 

Als Medisch adviseur behandel en beoordeel je aan de hand van een medisch dossier het 

letsel dat een slachtoffer heeft opgelopen, waarbij je moet denken aan een medische fout of 

een verkeersongeval. Elke zaak onderzoek je grondig, van het analyseren van de opgelopen 

schade tot de beoordeling en uitwerking van de rapportage. 

Om tot de juiste beoordeling te kunnen komen, overleg je veel met de opdrachtgever 

(advocaten, letselschadebureaus en rechtsbijstandverzekeraars) en beoordeel je de 

medische documenten. De rapportage die je hierover opstelt zal worden gebruikt door 

advocaten en/of schaderegelaars en vormt daarmee een zeer belangrijk onderdeel van je 

taken. 

Wie ben jij? 

 

Met jouw vakkennis, betrokkenheid en begrip ben jij als Medisch Adviseur de onmisbare 

schakel bij de afwikkeling van een schadeclaim. Je bent medisch goed onderlegd, analytisch 

sterk en krijgt energie van het voeren van onderzoek. 

Daarnaast heb je of ben je: 

●     in het bezit van een afgeronde opleiding Geneeskunde (WO) én een geldige BIG-

registratie; 

●     bij voorkeur ervaring in een soortgelijke rol, óf ben je momenteel werkzaam als arts 

en/of geregistreerd verzekeringsarts; 

●     communicatief sterk, zowel schriftelijk en mondeling; 

●  pragmatische ingesteld en heb je een groot empathisch vermogen en het vermogen om 

hoofd- en bijzaken goed van elkaar te scheiden; 

  



Wanneer je nog geen ervaring hebt binnen de letselschade advisering, maar je hebt wel de 

ambitie om je hierin te gaan specialiseren, ook dan komen we graag met je in contact! 

Wat biedt TRIAGE je zoal? 

● Goede mensen willen ook goed betaald worden en dat begrijpen ze bij TRIAGE. Je 

salaris wordt dan ook gebaseerd op basis van je ervaring. 

● Uitdagende functie voor 28-40 uur per week, waarbij je werktijden flexibel zijn in te 

delen. 

● Mogelijkheden tot thuiswerken zijn zeker bespreekbaar, waar je uiteraard ook een 

vergoeding voor krijgt. 

● Uitstekende en aantrekkelijke bonusregeling. 

● Goede pensioenregeling. 

● Je komt terecht in een hecht team van gedreven medisch adviseurs, waar de sfeer open 

en informeel is te noemen. 

● Gezamenlijke lunch op vrijdag, uiteraard gefaciliteerd door TRIAGE! 

Waar ga je werken? 

 

Triage Medisch Adviesbureau is een onafhankelijk medisch adviesbureau en gevestigd in ‘s-

Hertogenbosch. Zij zijn gespecialiseerd in letselschadezaken en werken uitsluitend in 

opdracht voor partijen die het slachtoffer bijstaan, zoals advocaten, letselschadebureaus en 

rechtsbijstandverzekeraars. 

TRIAGE levert werk af dat optimaal is afgestemd op de behoeftes van hun opdrachtgever en 

zijn of haar cliënt. Zij laten zien waar ze voor staan door duidelijk stelling in te nemen en 

steken hun nek uit in de discussies met de wederpartij, wanneer een zaak daarom vraagt. 

De betrokkenheid van TRIAGE is enorm, doordat ze zich bewust van de mens achter elk 

dossier zijn. Dit vertalen zij in een medisch advies, waarin een cliënt zichzelf herkent en zich 

begrepen voelt.  

Hun team bestaat nu uit 15 medische adviseurs met verschillende specialismes. Ben je 

benieuwd wie jou toekomstige collega’s zijn? Klik hier. 

 

Heb je interesse of wil je meer informatie?  

 

Wil je reageren of wens je nog aanvullende informatie? Mail dan naar Rombout Soldaat, 

Operationeel Manager (rombout@triageconsult.nl). Je kunt ook telefonisch contact opnemen 

onder nummer 073-6279400. 

Ben je ZZP’er en wil je je diensten aanbieden aan TRIAGE? Laat het ons weten, we gaan 

graag het gesprek met je aan.  

https://triageconsult.nl/wie-zijn-wij-medisch-adviseurs/
https://triageconsult.nl/wie-zijn-wij-medisch-adviseurs/

