Soorten
stages

Informatie over de BOL-stage
De beroepsopleidende leerweg (BOL-opleiding) voor doktersassistent is een mbo-4-opleiding, duurt
meestal 3 jaar en kent 3 soorten stages. In elke stage oefent de stagiaire* andere vaardigheden.
En in elke volgende stage werkt de stagiaire zelfstandiger. Zodoende vraagt elke stage weer een andere
manier van begeleiden.
3 soorten stages
De 3 soorten stages in de BOL-opleiding zijn:
1 de oriënterende stage; in het 1e jaar van de opleiding 8 weken blokstage (minimaal 36 uur per week).
Is meestal aan het eind van het schooljaar;
2 de beroepsvoorbereidende stage; in het 2e of 3e jaar 2 keer een blokstage van 8 weken in dezelfde
praktijk (minimaal 36 uur per week). Meestal is er 1 blokstage in het najaar (oktober-december) en
1 in het voorjaar (mei-juni);
3 de eindstage; in het 3e jaar, aan het begin van het schooljaar 4 weken blokstage (36 uur per week).
Daarna op 2 vaste dagen per week stage tot aan het examen.
Dit is een voorbeeld en kan per school verschillen. Een BOL-opleiding kan ook verkort worden gevolgd.
De stages zijn dan uiteraard anders dan wij nu hebben beschreven.
In de oriënterende stage kijkt de stagiaire vooral mee. In de stage in het 2e of 3e jaar oefent zij vaardigheden. Uiteindelijk moet zij die vaardigheden zelfstandig kunnen verrichten. In de eindstage moet een
stagiaire zelfstandig een dienst kunnen draaien.
De drie soorten stages die een BOL-leerling loopt, stellen elk andere eisen aan de stagiaire. Ook vragen
ze elk een andere manier van begeleiden.
Oriënterende stage (kennismaking)
In het 1e jaar gaat het vooral om voordoen, erbij blijven en controleren. Na een aantal weken kun je stap
voor stap beginnen de stagiaire los te laten.
Dit kan een stagiaire in de oriënterende stage doen:
• meekijken met een gediplomeerde assistente
• wachtruimtes opruimen en folders aanvullen
• meeluisteren met telefonische triage
• de behandelkamer en het laboratorium op orde houden en steriliseren
• meekijken met lab- en behandelkamerwerkzaamheden
• werkoverleg bijwonen
• de receptenlijn afluisteren
• administratieve werkzaamheden, bijvoorbeeld: post invoeren/scannen, mutaties doorvoeren
• RR meten, Hb bepalen en injecties geven
Stage in het 2e of 3e jaar
Een 2e- of 3e-jaars stagiaire kan meer taken uitvoeren. In het begin is het nodig dat je nog even meekijkt
en controleert. Daarna voeren de stagiaires de taken meestal zelfstandig uit.
Dit kan een 2e- of 3e-jaars stagiaire doen:
• triage aan de balie of telefoon
• nieuwe patiënten inschrijven
• recepten uitdraaien
• werken met HIS
• medisch-technisch handelen
• zelfstandig hulpvragen afhandelen en patiënten aan de balie adviseren
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• administratieve taken, zoals medische artikelen en kantoorartikelen bestellen
• archiveren
• op eigen initiatief overleggen met huisartsen en andere disciplines
Eindstage
In de eindstage kan een stagiaire ook een dag alleen werken. Dat betekent dat de huisarts er wel is, maar
de vaste doktersassistente niet. Of zij is in een andere ruimte en is alleen voor noodgevallen aanspreekbaar.
Zo kun je testen of de stagiaire de praktijk zelf aankan. Lukt dit, dan kan de stagiaire incidenteel de doktersassistent vervangen.
Soms krijgen 3e-jaars stagiaires van de onderwijsinstelling de opdracht een verbeterplan te schrijven.
Dat kan een nieuw systeem zijn om de voorraad bij te houden, een ander schema om de assistenten in
te roosteren of een systeem van gele kaarten voor patiënten die niet op afspraken verschijnen. Dit zijn
voorbeelden van verbeteringen die huisartsenvoorzieningen hebben ingevoerd op initiatief van stagiaires.

* Overal waar de vrouwelijke vorm staat, kun je ook de mannelijke lezen.
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