
 

Elke opleiding biedt, naast een basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen bereiden je voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee je je vakmanschap kunt verbreden of verdiepen. 

Keuzedelen vormen een verplicht onderdeel van je opleiding. 

 

Keuzedelen Doktersassistent 

 

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) 
Door het volgen van dit keuzedeel vergaar je de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied 
van communicatie, (zelf)reflectie en creativiteit. Binnen de context van je eigen werkplek en 
werkzaamheden leer je steeds weer wisselende werkzaamheden uit te voeren. Voor het tonen van 
ondernemend gedrag is het belangrijk dat daarbinnen ook ruimte is voor flexibiliteit en creativiteit.  
Je leert open te staan voor nieuwe informatie, ontwikkelingen en signalen. Je denkt mee en deelt 
kennis en zo draag je bij aan een beter functioneren van jezelf en van je directe omgeving. 

Voorbereiding hbo 
Als je erover denkt om na je mbo-opleiding naar het hbo te gaan, maar je weet nog niet precies naar 
welke opleiding, dan is dit een keuzedeel waar je veel aan kunt hebben. Je verkent op het hbo welke 
opleidingen er voor jou mogelijk zijn en omdat je ook een aantal colleges volgt, ervaar je hoe het 
voelt om aan het hbo te studeren. 

Specifieke doelgroepen DA 

Verdiepende kennis over specifieke doelgroepen is belangrijk, omdat door veranderde wetgeving 

steeds meer nadruk komt te liggen op de eerstelijnszorg en de aanpak meer wijkgericht wordt. Het 

keuzedeel omvat de benodigde verdiepende kennis en vaardigheden waardoor je in staat bent om 

specifieke preventieve zorg te bieden en passend advies te geven aan specifieke doelgroepen.  

Eerstelijns- en ketenzorg 
Door veranderingen, zoals de overheveling van zorgtaken naar gemeenten en de nadruk op 
behandeling in de thuissituatie, wordt de samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners steeds 
belangrijker. Dit keuzedeel is daarom gericht op de samenwerking binnen de eerstelijns- en 
ketenzorg en de organisatie van de eerstelijns- en ketenzorg. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• nagaan (onderzoeken) van de rol van andere zorgverleners in de eerstelijnszorg voor de 
patiënt; 

• patiënten door kunnen verwijzen naar een collega zorgverlener in de eerstelijnszorg; 

• afspraken kunnen maken op uitvoerend (taak)niveau met collega-zorgverleners in de 
eerstelijnszorg. 

 

 


