DOK h
Deskundigheidsbevordering en ondersteuning voor en door zorgverleners

Opfriscursus voor herintreders
Zoek je een baan als doktersassistent in een huisartsenpraktijk maar mis je de ervaring?
Bijvoorbeeld omdat je er tijdelijk uit geweest bent of omdat je hebt gewerkt op een
ziekenhuis poli o.i.d. Dan is onze scholing een goede aanvulling!
Deze scholing is ook geschikt voor verpleegkundigen MBO 4 of HBO-V die de overstap naar
de huisartsenpraktijk willen maken.
In 3 lesdagen gecombineerd met huiswerkopdrachten leer je de basistaken van een
doktersassistent in een huisartsenpraktijk.
Je medische kennis wordt weer even opgehaald maar ook: hoe werk je met het
Huisartseninformatiesysteem en de triagewijzer?
De meest voorkomende medisch technisch en laboratorium handelingen komen aan bod en
ook communicatieve en administratieve vaardigheden worden uitgelegd.
Ook dien je de E-learning Medicom gevolgd te hebben vóór lesdag 3 klik hier ( deze elearning is verplicht, kost € 35,- en zit niet in de cursusprijs inbegrepen) je betaalt direct bij
de inschrijving en kan dan direct de e-learning volgen
SOEP, ICPC codering, EPD, het komt allemaal aan bod en zorgt ervoor dat de inwerktijd
aanzienlijk minder intensief is. En juist dát maakt dat jij in deze zorgoverspannen tijd een
geschiktere kandidaat bent.
Let op! je ontvangt geen diploma doktersassistente maar deze scholing vergroot zeer zeker
je kansen op een stageplaats of een BBL plek als je de opleiding daarna zou gaan starten.
Lesdag 1 (6u)
• Praktijkvoering inzichtelijk maken. Hoe werkt een huisartsenpraktijk anno 2022
• Kerntaken en werkzaamheden van een doktersassistent
• Introductie wat is Triage en hoe werkt de Triagewijzer
• Aan de slag met triagewijzer o.b.v. casuïstiek
• Praktische vaardigheden; RR meting, glucose / HB vingerprik / injectie klaarmaken/
IM, sub cutaan en intracutaan injecteren (presentatie)
Dag 2 (6u)
• Bespreken huiswerk
• Communicatieve vaardigheden
• Herhaling oefenen met de triagewijzer aan de hand van casuïstiek
• Wanneer en hoe overleg je met de huisarts. Ook bespreken we het huiswerk
• Praktische vaardigheden: CRP en urineonderzoek stick/dipslide.
• NHG standaarden. ( bv UWI opdracht)
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• Wet en regelgeving BIG / WGBO
Dag 3 (4,5)u
• Postverwerking
• EPD
• Herhaalmedicatie / contra indicaties etc. presentatie
• Praktische vaardigheden: hechtingen verwijderen, verbandjes aanleggen
• instrumentenkennis (interactieve opdracht)

Kosten
Abonnee
: € 910
Niet abonnee : € 1.075
Voor meer informatie over geplande scholingen, mail naar Helma Deutekom: hdeutekom@dokh.nl
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