
D
ASSISTEREN IN DE GEZONDHEIDSZORG
Deel: 1

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie.  

 

In de tabel staat hoe lang je ongeveer bezig bent met een opdracht. 

Soms ben je wat sneller en soms wat langzamer. Als je een 

onderdeel hebt afgerond kruis je dit onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk 

 

 

 
 

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding     

Praktijkopdrachten     

P1 Maatje in de huisartsenpraktijk x x 3 uur  

P2 Maatje bij de tandarts x x 3 uur  

P3 Zorgdragen voor de praktijkomgeving x x 1 uur  

P4 Voorraadbeheer x x 5 uur  

P5 Meetprotocol handknijpkracht x x 45 min  

P6 Bloeddruk meten x x 45 min  

P7 Bloedsuikercontrole x x 1,5 uur  

P8 Quiz Maatje x x 6 uur  

P9 Vaccinatie x x 1,5 uur  

P10 Tiktok promotie x x 3 uur  

P11 Zorgtent   3 uur  
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Theorie     

Front-office werkzaamheden 

Dit is front-office x x 45 min  

Het inplannen van afspraken x x 30 min  

Prioriteiten stellen x x 15 min  

Beroepen in de gezondheidszorg 

De doktersassistent x x 1 uur  

De tandartsassistent x x 1 uur  

De apothekersassistent x x 1 uur  

In en rondom de behandelkamer 

 

Protocollen 

BMI x x 30 min  

Bloedsuikercontrole x x 15 min  

Informeren en adviseren 

Soorten zorg x x 30 min  

Kinderziektes x x 30 min  

Ziektes in levensfasen x x 15 min  

Medisch-technische handelingen 

Veelvoorkomende handelingen x x 30 min  

Technologie in de zorg 

Hulpmiddelen x x 20 min  

Voorbeelden x x 30 min  

Op het Xperience festival 
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BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG 

DE DOKTERSASSISTENT 

 

Doktersassistent Als doktersassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten. 

Je neemt de telefoon op, plant afspraken, beantwoordt mails, 

ontvangt patiënten en verstrekt (medische) informatie. Ook 

ondersteun je de (huis)arts bij kleine ingrepen. Op veel plaatsen 

verricht je zelf ook kleine medische handelingen. 

 

Een belangrijke taak van de doktersassistent ligt bij de 

communicatie. Je informeert mensen niet alleen, maar stelt ze ook 

gerust of biedt een luisterend oor. Jouw houding en gedrag zijn 

daarbij erg belangrijk. Je kalmeert een patiënt met je rustige stem of 

maakt de situatie luchtiger met een grapje. 

 

Het inschatten van situaties is ook een belangrijk element van het 

vak. Je schat in hoe ernstig het probleem is en plant op basis daarvan 

een afspraak in. Dit noem je ook wel triage. 

 

Als doktersassistent krijg je met veel verschillende mensen te maken. 

Het is dus handig als je bekend bent met de rituelen en gebruiken 

van andere culturen. Natuurlijk zijn er ook de praktische klussen, je 

houdt de administratie bij en zorgt dat de wacht- en behandelruimte 

netjes blijven. Ook agendabeheer en de post behoren tot je taken. 

 

Als doktersassistent komt je met veel gevoelige informatie in 

contact, daarom geldt er een beroepsgeheim. Daarnaast bestaat er 

voor veel dingen die je doet een protocol. Een protocol is een 

richtlijn die beschrijft hoe je dient te handelen in specifieke situaties 

of bij bepaalde taken. 

 

Opdracht 

Doe deze opdracht samen met een medeleerling. Lees allebei eerst 

de hele opdracht door. Een van jullie speelt de huisartsassistent, de 

ander speelt Dhr Janssen. Maak als huisartsassistent aantekeningen 

bij het gesprek dat je voert. 

 

Een patiënt belt op. Het is Dhr. Janssen, hij heeft twee Pfizer-

vaccinaties (tegen COVID-19) gehad. Hij geeft aan last te hebben van 

kortademigheid en denkt dat hij de Deltavariant van COVID-19 heeft. 

 

Welke vragen stel je aan Dhr. Janssen om er achter te komen wat 

zijn klachten zijn? 

 

 

 

 

 

 

    

Bekijk het filmpje van een doktersassistent 

aan het werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Doktersassistent(e) 
 

https://link.dp-totaal.nl/doktersassistent/


 

IN EN RONDOM DE BEHANDELKAMER 

26 

IN EN RONDOM DE BEHANDELKAMER 

P3 ZORGDRAGEN VOOR DE PRAKTIJKOMGEVING 

 

Opdracht 3 In de zorg is het heel belangrijk dat de ruimte om je heen netjes is. 

De wachtkamer en je werkplek dienen schoon en opgeruimd te zijn. 

Op veel locaties geldt een clean desk policy, dit wil zeggen dat er 

alleen op je bureau mag liggen wat je op dat moment gebruikt. 

 

Naast schone ruimtes heb je in een zorgomgeving vaak ook steriele 

ruimtes. Een steriele werkomgeving is een nog schonere ruimte dan 

een schone werkomgeving. 

 
Schone ruimtes zijn belangrijk in de zorg 
 

 

 

Wat heb je nodig? Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• film Steriel werkveld 

• film Ontsmetten 

 

 

    

Steriel werkveld 

 

 

    

Ontsmetten 
 

 

 

Uitvoeren Om te ervaren hoe vies een werkplek is en je deze werkplek schoner 

kunt maken, ga je een test doen. 

 

Benodigdheden: 

• twee tafels 

• een voorverpakt doekje 

• een alcohol-desinfecteerdoekje 

• twee spatels 

• twee Rodac-plaatjes of agar agar bodems 

• stickers voor op de bakjes 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/steriel-veld/
https://link.dp-totaal.nl/ontsmetten/
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BLOEDSUIKERCONTROLE 

 

Bloedglucose Met de bloedsuikercontrole meet je de hoeveelheid glucose in je 

bloed op dat moment. Dit wordt ook bloedglucose genoemd. Een 

goede waarde van je bloedglucose ligt normaal gesproken tussen de 

4 en 7 mmol/l. 

 

Voor mensen met diabetes is het belangrijk om de bloedglucose 

dagelijks te meten. Wanneer de glucosewaarde niet tussen 4 en 8 

mmol/l zit, zijn er risico’s op lichamelijke gevolgen.  

 

 

 

Methodes van  

bloedsuikercontrole 

 

Bloedsuikercontrole met een prikpen 
 

Een bloeksuikercontrole kun je op verschillende manieren doen. De 

makkelijkste manier is met de prikpen. Bij deze methode prik je in je 

vingertop. Vervolgens doe je het bloed op een strookje waarop je de 

bloedsuikerwaarde kan aflezen. 

 

Een relatief nieuwe methode is een glucosesensor op onder de huid. 

Gemakkelijk voor mensen met diabetes, want zo hoef je niet elke 

keer zelf te meten. Er zijn verschillende methodes uitgewerkt op de 

website van Mediq. Zoek meer informatie op de website van Mediq 

of een andere website op. 

 

Er zijn combinaties met en zonder insulinepomp, afhankelijk wat het 

beste bij de patiënt past. 

 

 
Glucosesensor 
 

 

Een relatief nieuwe methode is een glucosesensor op onder de huid. 

Gemakkelijk voor mensen met diabetes, want zo hoef je niet elke 

keer zelf te meten. 

 

Er zijn combinaties met en zonder insulinepomp, afhankelijk wat het 

beste bij de patiënt past. 
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• Roodvonk: roodvonk is meestal een mild verlopende ziekte. Het 

wordt veroorzaakt door de groep A-strepokokbacterie. 

Roodvonk is herkenbaar aan de hoge koorts, hoofdpijn, keelpijn 

en braken. De huid voelt aan als schuurpapier. Vaak krijg je rode 

vlekken op je nek, borst, onder je oksels, in de ellebogen, liezen 

en de binnenkant van je benen. 

 

 
Waterpokken 
 

 

• Waterpokken: waterpokken wordt veroorzaakt door een virus. 

Het is heel besmettelijk, net als bij veel van de andere ziektes via 

ingeademde druppeltjes. Je krijgt blaasjes op je huid die erg 

jeuken. De klachten zijn, behalve de blaasjes, hangerigheid en 

lichte koorts. Als je waterpokken hebt gehad, dan blijft er 

inactief virus achter in je lichaam. Het virus kan op latere leeftijd 

weer actief worden en dan leidt het tot gordelroos. 

 

• Vijfdeziekte: de vijfdeziekte is een besmettelijke ziekte die tot 

stand komt door het parvovirus B19. De besmetting vindt plaats 

door vochtdeeltjes in de lucht. Kinderen krijgen kleine rode 

vlekjes in het gezicht, die zich kunnen verspreiden over het 

lichaam. Meestal voelen kinderen zich niet ziek. Zodra de vlekjes 

zichtbaar zijn is het virus niet meer besmettelijk. 

 

• Zesdeziekte: de zesdeziekte wordt veroorzaakt door een virus 

en wordt door vochtdeeltjes in de lucht verspreid. Een kind krijgt 

hoge koorts en vervolgens ontstaan er vlekjes en bultjes in het 

gezicht. Naast de bultjes is er kans op een luchtwegeninfectie, 

middenoorontsteking en opgezette lymfeklieren in de hals. 

 

 
 Kinkhoest  

 
 

 

• Kinkhoest: kinkhoest is een luchtweginfectie die wordt 

veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie maakt een gifstof 

aan waardoor er hoestbuien ontstaan. De hoestbuien kunnen 

enkele maanden voortduren en dit kan heel vervelend zijn. Om 

die reden worden zwangere vrouwen en kinderen in Nederland 

ingeënt tegen kinkhoest. 

 

• Hersenvliesontsteking (Virale Meningitis): meningitis is een 

ontsteking van het hersenvlies die wordt veroorzaakt door 

besmetting met een virus. Dit kan door verschillende virussen 

worden veroorzaakt. Het virus zit in vochtdeeltjes, maar ook in 

de ontlasting. Iemand heeft koorts, hoofdpijn en moet braken. 

Ook heeft iemand pijn in de nek, spierpijn en darmklachten. Bij 

kleine kinderen kunnen de klachten minder duidelijk zijn. De 

meeste kinderen genezen volledig maar er kunnen nog wel lang 

vermoeidheidsklachten zijn. 

 

Je hebt nu een beeld gekregen van een aantal kinderziektes en hun 

kenmerken. Wil je meer informatie en inzicht in de kinderziektes, 

zoek op de site van RIVM. Deze site geeft je goede 

achtergrondinformatie. 
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Herbruikbare katheter 
 

De herbruikbare katheter van Bertil Blok  

In de hele wereld zijn 50 miljoen mensen afhankelijk van katheters 

om de blaas goed te kunnen legen. dit zijn wegwerpkatheters. In 

Nederland zijn 45.000 patiënten die wegwerpkatheters gebruiken. 

Deze wordenen vier tot zes keer per dag vervangen. Dit zorgt voor 

heel veel afval. Bertil Blok ontwikkelde een herbruikbare katheter. 

Deze is nog wel in ontwikkeling. Als de herbruikbare katheter een 

succes blijkt te zijn, zal het alleen al in Europa tientallen miljoenen 

kilo’s plastic en een kostenbesparing van 500 miljoen euro opleveren 

 

De blauwe katheters met buigoptie zijn de herbruikbare. 

 

 

De Optiflow De Optiflow is een ondersteuning van de ademhaling en zorgt voor 

het extra toedienen van zuurstof aan zelfstandig ademende mensen. 

Deze innovatie zorgt dat de patiënt op een prettige en veilige manier 

zuurstof met een flow krijgt toegediend. Optiflow wordt gebruikt als 

vervanger van het zuurstofmondmasker. De zuurstof wordt 

toegediend door een neusbril en zit met korte uiteinden in de 

neusgaten. 

Optiflow zorgt voor ondersteuning bij de 

ademhaling 
 

  


