
Docenten:

Onze groep docenten bestaan uit
gediplomeerd triagisten, gediplomeerd
doktersassistentes en gediplomeerd POH

Taken als doktersassistente:

Als doktersassistent kun je de hulpvraag van de 
patiënt verhelderen en de ernst van klachten
inschatten. Je maakt afspraken en geeft
voorlichting over de leefwijze, 
geneesmiddelen, ziektebeelden, onderzoek en
behandeling. Je assisteert de arts bij kleine
medische ingrepen en je voert zelfstandig
medisch-technische handelingen uit volgens
protocol.

Daarnaast ondersteun je bij de praktijkvoering
en verzorg je de medische en financiële
administratie. Je moet nauwkeurig, zelfstandig
en in teamverband kunnen werken. Verder zijn
communicatieve vaardigheden belangrijk. Het 
geven van voorlichting en advies behoort
immers tot de dagelijkse werkzaamheden, 
alsook het ingaan op de hulpvraag aan de 
telefoon.

Leerdoelen: 

Kerntaak 1: Triëren
Kerntaak 2: Handelen in het kader van de 
individuele gezondheidszorg
Kerntaak 3: Praktijkvoering
Kerntaak 4: Werken aan kwaliteit
en deskundigheid

Opleiding dokterssassistent voor
assistentes zonder diploma of die 
omgeschoold willen worden!

Begeleiding in kleine groepen en ouderwets 
klassikaal onderwijs, is een perfecte  oplossing 
om in korte tijd uzelf toch dat diploma te laten 
behalen, alleen  al door de intensieve 
begeleiding bij studie en stage door ons.  

Voorwaarde deelname student:

Minimaal mbo niveau 4 of ervaring als 
verpleegkundige of IG verzorgende niveau 3

Daarnaast is er aandacht voor:
o Professionele houding
o Professionele communicatie
o Ergonomie
o Infectiepreventie
o Praktijkhygiëne



De gezondheidszorg is  én blijft in 
ontwikkeling. Deze ontwikkeling maakt
dat haar werknemers kwalitatief
hoogstaande zorg moeten kunnen
verlenen. De doktersassistent vervult
hierbij een belangrijke rol als
rechterhand van de arts of medisch
specialist binnen alle velden van de 
gezondheidszorg. De functie van 
doktersassistent bevat veel
taakgebieden. Daarom moet hij/zij een
ware duizendpoot zijn.

Hellebroekerweg 43, 
6363 AB Wijnandsrade
T: 0031 (0)45-5248230

E: scholing@aspd.nl
I:  www.aspd.nl

Opleiding 
doktersassistent(e)
MBO niveau 4

Opleidingsduur:

De opleiding bestaat uit minimaal 18 -
24 maanden. De opleiding is verdeeld
in een theoretisch- en praktische
gedeelte. Verder wordt er verwacht dat
de student tussen de opleidingsdagen
door, zelfstandig huiswerkopdrachten
uitvoert en 640 uur stage loopt.
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http://www.aspd.nl/

