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De huisartsenpost
TAAK 1
KENNISMAKENMET HET BEROEP DOKTERSASSISTENT

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. wissel je ervaringen uit over jouw contacten met een doktersassistent
2. maak je een kaart met tops en tips voor een doktersassistent.

In deze taak leer je:
1. over de werkzaamheden van een doktersassistent
2. wanneer je naar de huisarts of de huisartsenpost gaat.

Opdracht 2 Werkzaamheden van de doktersassistent

Samira volgt de opleiding voor doktersassistent.
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Bekijk Film De doktersassistent 1.

a. In de film vertelt Samira over haar werkzaamheden.
Zet in de tabel bij elke werkzaamheid voorbeelden in kolom 2 en 3.

3. Voorbeeld2. Voorbeeld1. Werkzaamheden

Administratie doen

Baliewerk

Aan de telefoon

Huisarts assisteren met
medische ingrepen

Eigen medische
handelingen

b. Samira vertelt dat goed kunnen samenwerken met de andere doktersassistenten belangrijk is. Wat
bespreken ze met elkaar?

1.

2.

c. Bij het samenwerken hoort ook overleg met de huisarts. Welk voorbeeld zie je in de film?

d. Wanneer stuurt Samira patiënten door naar collega’s met een hbo-opleiding? Vul de zinnen aan.

1. Naar een praktijkondersteuner als een patiënt

2. Naar een maatschappelijk werkster als een patiënt

e. Werk in tweetallen. Bekijk de afbeeldingen. Wat is de doktersassistent aan het onderzoeken op de
afbeeldingen, denk je? Zet dit onder de foto’s.
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f. Welke afbeelding vind jij niet bij het werk van een doktersassistent passen? Leg uit waarom.

Opdracht 3 De huisarts
Het is voor iedereen belangrijk om een huisarts te hebben.

a. Waarom is dat belangrijk?
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b. Wat zijn de naw-gegevens van jouw huisarts?
• Naam:

• Adres:

• Woonplaats:

Schrijf ook het telefoonnummer en de website op.
• Telefoonnummer:

• Website:

c. Bij de huisarts kun je naar het inloopspreekuur gaan of je kunt een afspraak maken. Wie plant de

afspraken bij de huisarts?

Zoek op internet informatie, bijvoorbeeld met 'huisarts' en 'huisbezoek arts'.

d. Wie bepaalt of de huisarts op bezoek komt? Huisarts / Doktersassistent

Bij zeer besmettelijke virussen, zoals het coronavirus, gelden andere regels. Dan is er
bijvoorbeeld geen inloopspreekuur en is een mondkapje verplicht. Ook andere zorginstellingen hebben
dan strengere regels.

Opdracht 4 De huisartsenpost

a. Buiten de gewone kantooruren kun
je terecht bij een huisartsenpost.
Zoek op de website van jouw huisarts
de naam van de huisartsenpost. Let
op de naam, soms heet dit
‘dokterspost’.
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b. Bij een huisartsen- of dokterspost moet je altijd eerst bellen voor een afspraak. Wat is het

telefoonnummer van jouw huisartsen- of dokterspost?

c. Een huisartsen- of dokterspost is alleen bedoeld voor situaties die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag. Misschien heb je zelf of heeft een familielid dat weleens meegemaakt. Geef twee
voorbeelden.

1.

2.

d. Wat moet je doen als iemands leven in gevaar is?
de huisartsenpraktijk bellen
alarmnummer 112 bellen
naar de huisartsenpost gaan

Opdracht 5 Ervaringen uitwisselen en een kaart maken
a. Wat zijn jouw ervaringen met een doktersassistent bij jouw huisarts en/of bij de huisartsen- of

dokterspost?
• Schrijf in kolom 1 van de tabel waarvoor jij hebt gebeld of op bezoek bent geweest. Misschien

heb je niet zelf gebeld, maar je moeder of vader. Vraag dan naar hun ervaring.
• Zet in kolom 2 en 3 wat je als prettig of minder prettig hebt ervaren.

3. Minder prettig2. Prettig1. Bellen of bezoek

b. Werk samen met een klasgenoot.
• Vertel elkaar wat je hebt genoteerd in de tabel.
• Bedenk welke prettige ervaringen je 'top' vindt voor de manier van werken van een

doktersassistent.
• Bedenk voor welke minder prettige ervaringen je een 'tip' kunt geven om dit beter te doen.

c. Maak op een halve A4 een kaart met tops en tips voor een doktersassistent.
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d. Laat jouw kaart aan je docent zien en vraag om een beoordeling.

TAAK 2
DE HUISARTS ASSISTEREN

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. ontvang je bezoekers
2. help je telefonisch patiënten bij de balie
3. overleg je met de huisarts
4. maak je de wachtruimte netjes in orde.

In deze taak leer je:
1. om de huisarts te assisteren bij de eerstelijnszorg
2. over het verschil tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg
3. professioneel te communiceren en te telefoneren
4. speelgoed op de juiste wijze schoon te maken en te desinfecteren.

Opdracht 2 Het Acaciaziekenhuis
Lees de tekst en bekijk de afbeelding.

Jij gaat stagelopen bij het
Acaciaziekenhuis, een groot algemeen
ziekenhuis met een regionale functie.
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