
Checklist

Voor huisartsenpraktijken en huisartsenposten

Kosten

De beslissing is genomen: u wilt een doktersassistent laten starten met de scholing SOH. 
Nu zijn er nog enkele zaken die u moet regelen. Gebruik deze checklist. 

Scholing
Is er al voor de scholing ingeschreven en betaald?

Ga na wat de scholingsdagen zijn. 

Spreek af welke huisartsen gaan opleiden.

Overeenkomsten
Hebt u een studieovereenkomst afgesloten met de doktersassistent?

Vergeet dit niet te regelen als uw doktersassistent de scholing
SOH (Spreekuur Ondersteuning Huisarts) gaat doen

Wie betaalt de scholing? U als werkgever of de doktersassistent die de scholing gaat doen?

Wie betaalt de reiskosten naar de scholing? 

Nagedacht over een terugbetalingsregeling bij voortijdig einde van de scholing of bij uitdiensttreding? 

Andere regelzaken
Is uw team op de hoogte wanneer de doktersassistent de scholing spreekuurondersteuning start 
en wat de taken zijn?

Afspraken gemaakt over de opvang afwezigheid doktersassistent tijdens scholingsdagen? 

Tijd en ruimte voor het nieuwe spreekuur van deze doktersassistent beschikbaar?

Hoe gaat u de planning van patiënten regelen in het kader van spreekuurondersteuning? Afspraken
gemaakt over de opvang van taken van deze doktersassistent bij uitvoeren van nieuwe spreekuren? 

Afspraken gemaakt over meekijken, beoordelen, terugkoppeling en autorisatie van huisarts?

Maak een inwerkprogramma. 





Besteed niet 
alleen aandacht aan 
de medische vaardig-

heden, maar ook aan de 
communicatiekneepjes

van het vak.

Leergesprekken 
voeren is niet 

verplicht,
maar wel een

aanrader!

Zorg voor genoeg 
bezetting aan de 

telefoon, zodat de 
doktersassistent tijdens 

de scholing ruimte 
heeft om de juiste 
patiënten te zien.  

Zorg zeker in het 
begin van de scholing 
voor extra ruimte in 

uw agenda om de 
doktersassistent goed 

te kunnen opleiden 
in de praktijk.

Tips

Dit project is gefinancierd door het ministerie van VWS

Graag meer informatie? Mail naar info@stichtingkoh.nl
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