
 

De mogelijkheden van doktersassistenten worden steeds groter. Daarom is het tijd om alle erkende 
kwalitatieve opleidingen onder te brengen bij ‘Post-MBO opleidingen voor doktersassistenten’. Post-
MBO opleidingen zijn hoog gewaardeerde, gecertificeerde opleidingen die doktersassistenten 
klaarstomen voor specifieke functies in de huisartsenpraktijk. DOKh ontwikkelt in dit kader de 
volgende Post-MBO opleidingen: 

CVRM Ondersteuner Huisarts 

Doordat je zelfstandig CVRM patiënten kunt begeleiden, word je een onmisbare schakel in de 
praktijk. 

Leerdoelen: 

• DA kan zelfstandig de vaardigheden ECG/RR/24uursRR/EA index uitvoeren volgens vast 

protocol zodat een betrouwbare meting ontstaat en eventuele bijzonderheden tijdens 

onderzoek geregistreerd worden. 

• DA  kent en past de NTS triage standaard systematiek toe : ABCDE inschatten/ ingangsklacht 

en n.a.v. triage vragen komen tot urgentie.  

• DA heeft werkafspraken gemaakt in de praktijk  t.a.v.: 

• instroom management volgens urgentie 

• wanneer en hoe overleg HA 

• wanneer en wie belt ambulance gemaakt in de praktijk 

• DA  heeft  kennis en vaardigheden om zelfstandig een risico profiel maken, te interpreteren 

en advies te geven. Dit betreft laagrisico cardiovasculaire patiënten. 

• DA is bekend en heeft oefening gehad in  de opbouw in verschillende fasen van een consult,  

de principes van motivational interviewing en specifieke communicatie over kansen en 

risicopercentages.  

• De DA heeft in  de praktijk afspraken gemaakt over werkwijze, taakverdeling, wijze van 

registratie en declaratie gemaakt en past deze toe en evalueert deze afspraken periodiek. 

• DA regelt en ziet toe op  onderhoud en ijking en hygiëne protocol CVRM apparatuur in de 

praktijk. 

• De DA kent de principes van de werking en de bijwerkingen van de medicatie groepen 

toegepast in CVRM.  

• De DA werkt volgens behandelprotocol en weet wanneer over medicamenteuze therapie 

overlegd moet worden met POH of HA.  

• De DA kent anatomie/ fysiologie van de circulatie, heeft inzicht in de pathofysiologie, de 

prevalentie en de principes van behandeling van de volgende ziektebeelden: 

▪ atherosclerose/CVA/ ACS/ Chronisch nierfalen/ 

ritmestoornissen/cholesterolstofwisselingstoornissen/ hypertensie   



• DA kent de NHG standaard stoppen met roken en kan deze toepassen. 

• DA kent de NHG standaarden  ( CVRM/ chronische nierschade / PAV)en de bijbehorende 
informatie op thuisarts.nl.  

Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts 

Je wordt hét aanspreekpunt voor vrouwelijke patiënten om hen te adviseren over anticonceptie, SOA 
en andere gynaecologische klachten. 

Leerdoelen: 

Anticonceptie 

• Je bent in staat om goede counseling over anticonceptie te geven. 
• Je kent de indicaties voor anticonceptie. 
• Je kent de contra-indicaties voor anticonceptie. 
• Je kent de belangrijkste bijwerkingen van de verschillende vormen van anticonceptie. 
• Je kunt uitleggen aan patiënten hoe de plaatsing van spiraal en implantatiestaafje wordt 

gedaan. 

SOA 

• Je bent bekend met de verschillende SOA's: de symptomen, de incubatietijd, de windowfase, 
de besmettingsweg, de diagnostiek  en de behandeling, en je weet informatie hierover te 
vinden. 

• Ook ben je enigszins bekend met de incidentie van SOA's. (wat komt veel voor en wat niet) 
• Je kent de risicogroepen voor SOA's. 
• Je bent in staat een risicoanalyse te maken bij een patiënt met vraag over SOA's en met deze 

risicoanalyse ben je in staat een keuze voor diagnostiek te maken. 
• Je bent bekwaam in het voeren van een gesprek met patiënten over SOA's. 
• Je bent bewust van je eigen belemmeringen en gene bij het voeren van een gesprek met 

patiënten over SOA's. 
• Je bent bekwaam in het uitleggen van een diagnose SOA, het maken van beleid en dit uit te 

leggen aan de patiënten. 
• Je bent in staat met patiënten preventie van SOA's te bespreken.  

Andere gynaecologische klachten 

Leerdoelen nog in ontwikkeling; bepaald moet nog worden welke andere gynaecologische klachten 
passen in de opleiding vrouwenspreekuur. Te denken valt aan overgang, prolaps, fluor. 

Beide opleidingen worden via blended learning aangeboden. Naast e-learning modules die de 
studenten doornemen en afsluiten met een toets vinden er fysieke bijeenkomsten plaats. Tijdens 
deze bijeenkomsten worden vaardigheden geoefend en gesprekstechnieken. 

 

 


