
Kosten
De kosten bedragen € 2.195,- per 
deelnemer, als losse inschrijving.
De scholing kan ook bij u op locatie 
georganiseerd worden. Hiervoor kunt 
u een offerte aanvragen (alle prijzen 
zijn vrij van BTW).

scholingslocaties 
De SOH-scholingen worden 
georganiseerd bij Leerpunt Koel te 
Zwijndrecht, DOKh te Alkmaar, maar 
ook op diverse locaties door het 
gehele land.

accreditatie & certificering
De SOH-scholing is geaccrediteerd in 
het kwaliteitsregister dokters-
assistenten CADD van de NVDA.
De scholing wordt gecertificeerd via 
Pontifex (ISO-normering voor 
beroepsonderwijs).

Leden van de NVDA krijgen € 100,– korting op 
bovengenoemde deelnemersprijs.

her-certificering 
en extra soh- modules

Her-certificering
Om de kennis en vaardigheden 
up-to-date te houden én uw 
certi-ficering te verlengen, worden 
er jaarlijks bijeenkomsten SOH-
her-certificering georganiseerd. 
Na het volgen en positief afronden 
van deze scholing heeft u uw 
kennis en vaardigheden opgefrist 
en zal uw SOH-certificaat (Pontifex) 
met 2 jaar worden verlengd.

extra SOH-mOduleS
Als uitbreiding/ aanvulling van de 
door een SOH zelfstandig af te 
handelen klachten bieden we de 
volgende mogelijkheden aan:
•	SOH	module	hechten
•	SOH	module	subunguaal	

Hematoom + Neustampon 
plaatsen

•	SOH-module	hand,	pols	en	
voetklachten

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

dOKh   leerpunt Koel
Mevr. S. Stap Mevr. P. v.d. Pol, Mw. M. Pastoor
Kwakelkade 21f IJsselmeer 34
1823 CL ALKMAAR 3332 EX ZWIJNDRECHT
Telefoon: 072-5279100 Telefoon: 078-6193068
E-mail: sstap@dokh.nl E-mail: p.vanderpol@leerpuntkoel.nl
Internet: www.dokh.nl  secretariaat@leerpuntkoel.nl
  Internet: www.stichtingkoel.nl
   www.leerpuntkoel.nl



soh scholing
een scholing met een uitdagend programma voor ervaren 
assistenten en triagisten, die meer in hun mars hebben.

leerpunt KOel en dOKh bieden vanaf 2015/2016 gezamenlijk de SOH-
scholing aan, waarin doktersassistenten leren een aantal klachten op de 
huisartsenpost/ in de huisartsenpraktijk zelfstandig af te handelen.

leerdoelen
De leerdoelen van de opleiding 
bestaan uit:
•	Zelfstandig	leren	afhandelen	van	

klein letsel en veel voorkomende 
klachten

•	 Interactief	en	intensief	ervaring 
opgedaan met praktijkvaardigheden

•	Positieve	afronding	stageperiode,	
met als kern oefenen en borging 
kennis en vaardigheden in de 
praktijk

inhoud scholing

deel i: tHeOriedeel
Hier wordt de theorie over 
bovengenoemde onderwerpen 
behandeld, afgewisseld met 
vaardigheids training. 
In dit theoriedeel worden de 
algemene aspecten behandeld, die 
gelden bij ieder van bovenstaan de 
klachten (registreren conform SOEP, 
ICPC, algemene ziektebeleving, 
communiceren, omgaan met 
patiënten) en een klacht-specifiek 
gedeelte (anamnese, lichamelijk 
onderzoek, diagnose). Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van o.a. huiswerk, 
rollenspelen, lotusslachtoffers en 
eigen casuïstiek.

Tijdens de bijeenkomsten staat het op 
verantwoorde wijze zelfstandig 
afhandelen van de 15 onderstaande 
klachten centraal: 
•	Neusbloeding
•	Tand	door	lip
•	Enkelletsel
•	Teenletsel
•	Keelpijn
•	Sinusklachten	/	verkoudheid
•	Allergische	huidreactie
•	Bijtwond
•	Brandwond
•	Corpus	alienum
•	 Insectenbeet
•	Schaafwond
•	Scheur-/snijwond
•	Tekenbeet
•	Mictieklachten	vrouw

Dit scholingsdeel wordt afgesloten 
met een eindtoets, waarin theorie en 
praktijk vaardigheid worden getoetst. 
Na een positieve afronding hiervan 
ontvangen de deelnemers een 
theoriecertficaat.

deel ii: praKtijK/Stage
Stageperiode (6-9 maanden), waarin 
praktijk en toepassen van zelfstandige 
medische handelingen centraal staat. 
In deze periode moeten alle

introductie 
Een Spreekuur Ondersteuner Huis arts 
(SOH) is een goed opgeleide 
assistente die de logistiek van het 
(eigen) spreekuur waarborgt door 
semi-spoedeisende patiënten de 
aan dacht te geven die ze nodig 
hebben. 
Van allergische reacties tot 
brandwonden, vaak is snel duidelijk of 
een spoedbehandeling nodig is en 
hoeft de huisarts er niet noodzakelijk 
bij te komen. De SOH kan zelfstandig 
klein letsel en veel voorkomende 
klachten afhandelen of doorverwijzen 
indien nodig. Dit biedt de huisarts rust 
in zijn dagelijkse spreekuur of tijdens 
de dienst op de HAP waardoor hij 
meer tijd heeft voor complexere 
problematiek.

uitgangspunten
De SOH-er wordt geschoold in het 
zelfstandig afhandelen van een 

aantal klachten. Om de veiligheid te 
waarborgen zijn de volgende 
uitgangspunten vastgesteld:
•	Een	SOH	mag	alleen	deze	klachten	

zelfstandig afhandelen als zij de 
scholing gevolgd heeft en met goed 
resultaat heeft afgesloten

•	Op	de	huisartsenpost/in	de	
huisartsen praktijk is een 
protocollenboek aanwezig, waarin 
protocollen betreffende de  
SOH-klachten zijn omschreven

•	Er	dient	altijd	een	huisarts	
beschikbaar te zijn voor overleg

•	Door	de	SOH	zelfstandig	
afgehandelde klachten, moeten 
binnen een uur worden 
geautoriseerd

•	Twijfel	bij	de	SOH	is	voldoende	
reden voor overleg

•	Protocollen	gelden	in	principe	niet	
voor:
– patiënten tot 12 jaar
– patiënten die ernstig ziek zijn
– zwangeren

genoemde klachten en vaardigheden 
minimaal driemaal zelfstandig 
uitgevoerd worden, welke bij een 
goede afhandeling, afgetekend 
worden door de aanwezige huisarts. 
Indien alle klachten voldoende zijn 
geoefend, kan de volledig ingevulde 
en afgetekende vaardighedenlijst 
opgestuurd worden naar de 
examencommissie van Leerpunt 
KOEL. Dit deel wordt afgesloten met 
een praktijkcertificaat. 

Na het behalen van beide 
deelcertificaten ontvangt de 
deelnemer het pontifex-certificaat 
van de volledige leergang met een 
geldigheid van 2 jaar.

studiebelasting
Het theoretisch gedeelte beslaat
6 dagdelen + 1 dagdeel examen en 
vindt binnen een tijdsbestek van 4 
maanden plaats. Hierbij kan de 
scholing gegeven worden als 
dagscholing (2 dagdelen op 1 dag) of 
als avond-scholing (1 dagdeel per 
avond). Het examen is de 7e, 
afsluitende bijeenkomst van het 
theore tisch gedeelte van de scholing.
Voor zelfstudie moet daarnaast 
rekening gehouden worden met een 

studiebelasting van 20-24 uur (dit 
kan echter per individu verschillen).
De stage/praktijkopdrachten worden 
afgerond in een periode van 6-9 
maanden. Voor het behalen van het 
certificaat moeten alle onderdelen 
worden gevolgd. Indien een cursist 
een onderdeel door ziekte, of een 
andere oorzaak moet missen, is altijd 
overleg met de examencommissie 
nodig. Deze zal, eventueel in overleg 
met de docent, per afzonderlijk geval 
de afwezigheid beoordelen en 
besluiten over het vervolg. 
Consequenties kunnen variëren van 
het uitvoeren van een extra opdracht, 
inhalen van de bijeenkomst elders, 
tot uitsluiting van het examen.

opleidingseisen
Minimaal afgeronde MBO-opleiding
Doktersassistent/triagist of 
verpleegkundige met ruime 
werkervaring. HBO werk- en 
denkniveau is een pré.

docenten
Leerpunt KOEL en DOKh maakt 
gebruik van een pool van specifieke 
SOH-docenten, bestaande uit 
huisartsen, SOH-ers/triagisten.


