
OPLEIDING 
DOKTERSASSISTENT
VOOR HUISARTSEN EN 
HUISARTSPRAKTIJKEN 
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EEN VAKBEKWAME 
DOKTERSASSISTENT, 
UW STEUN EN TOEVERLAAT

Wilt u een bijdrage leveren aan het verminderen van het tekort aan 
gediplomeerde doktersassistenten in de ZGWA-regio? 

Mede door de verschuiving van de tweede lijn naar de 

eerste lijn en de steeds complexere zorgvraag neemt het 

werk in de praktijk toe. Een goede en betrokken 

doktersassistent is hierbij een onmisbare factor. Gezien het 

toenemende tekort aan gediplomeerde doktersassistenten 

in de ZGWA-regio is het noodzakelijk tijdig nieuwe 

assistenten op te leiden. Met het bieden van stageplekken 

voor derdejaars studenten bent u in de toekomst verzekerd 

van goed opgeleide medewerkers. Daarnaast biedt het u 

de kans om een al ingewerkte student na diplomering in te 

zetten als flexibele arbeidskracht bij verlof en ziekte van 

uw eigen personeel.  

BENT U HET STAGEBEDRIJF DAT 
INVESTEERT IN DE TOEKOMST? 
Wilt u een derdejaars doktersassistent in opleiding die, na 

de inwerkperiode, daadwerkelijk werk uit handen neemt, 

zodat er tijd vrij komt voor werkzaamheden waar uw 

doktersassistenten niet aan toe komen? En wilt u een 

bijdrage leveren aan de beroepsontwikkeling van deze 

doktersassistenten in opleiding? Meld u dan aan als 

stagebedrijf. Voor contactgegevens zie achterzijde. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U?
U kunt twee dagen per week rekenen op een 

gemotiveerde doktersassistent in opleiding. Al vanaf de 

start van de stage heeft u een medewerker die u 

ondersteunt in de dagelijkse werkzaamheden, zoals het: 

• het beheren van de afsprakenagenda van de huisarts, 

POH en assistent door middel van degelijke triage 

volgens NHG-telefoonwijzer,

• te woord staan van patiënten,

• geven van voorlichting en advies,

• uitvoeren van medisch-technische handelingen,

• assisteren bij kleine medische handelingen.

WERKBEGELEIDING
De doktersassistent in opleiding kan in uw praktijk rekenen 

op een werkbegeleider. Het ROC Da Vinci College regelt 

voor de werkbegeleider en de student een vaste 

begeleider vanuit het onderwijs. Hierover maken we bij de 

start van de stage concrete afspraken. 

VERGOEDINGEN
Voor de inzet van uw werkbegeleider heeft u recht op een 

stagevergoeding vanuit het SSFH en VWS. Tevens kunt u 

voor een succesvolle stage gebruik maken van een toolkit 

en stappenplan van het SSFH. Daarnaast wordt 

momenteel gewerkt aan administratieve ondersteuning 

vanuit de ZGWA.

ERVARING VAN ANDERE PRAKTIJKEN
Bent u na het lezen van deze informatie geïnteresseerd 

en wilt u meer informatie over hoe andere praktijken het 

opleiden van een doktersassistent vormgeven? Neem 

dan contact op met Karen Siebel, huisarts en al jaren 

enthousiast stagebegeleider van doktersassistenten. Zij 

kan u vertellen wat de voordelen zijn en hoe knelpunten 

zijn opgelost in haar praktijk. Bel 06 18 84 12 67 of 

stuur een mail naar karen.siebel@tiscali.nl.





Volg ons op 

Veranderingen in de visie op gezondheid en de 

gezondheidszorg leiden tot toenemende en 

complexere zorgvragen. In de ‘nieuwe ketenzorg’ 

krijgt de eerste lijn een prominente rol. Om hier aan 

te kunnen voldoen wordt de professionele 

ondersteuning van de huisarts en/of praktijk- 

ondersteuner essentieel. Goed opgeleide 

doktersassistenten zijn hierin de steun en toeverlaat 

van de huisarts.

ROC Da Vinci College biedt met het 

opleidingsaanbod een bijdrage aan het

oplossen van nieuwe vraagstukken in een 

veranderende zorgsector en arbeidsmarkt.

INFORMATIE
Voor vragen of aanmelding kunt u zich 

wenden tot Anita Severijnen, 

accountmanager/ relatiebeheerder bij het 

ROC Da Vinci College. Zij regelt dat u tijdig 

kennismaakt met een derdejaars student. 

T 06 12 27 23 27

E aseverijnen@davinci.nl

I www.davinci.nl 

Interesse? Maar eerst liever in gesprek met een 

huisarts en ervaren stagebegeleider? Neem 

dan contact op met Karen Siebel, huisarts.

T 06 18 84 12 67

E karen.siebel@tiscali.nl
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