Programma van toetsing en afsluiting 2019/2020
Vak: Keuzevak: Assisteren in de gezondheidszorg
Leerweg: BB/KB
Leerjaar: 3/4

Methode: Werken in een ziekenhuis

Voorafgaand aan de toetsweek
SE

Leerstof
Theorie: Deel A+B

Eindterm
K/ZW/7

Vorm
S

Duur
45 min

Hulpmiddelen
n.v.t.

Herkansen
Ja

Gewicht
1x (50%)

Praktische toets

K/ZW/7

P

Hele
periode

n.v.t.

ja

1x (50%)

K/ZW/7 Werken in een ziekenhuis
Ondersteunende handelingen verrichten in de gezondheidszorg, gegevens verzamelen en gezondheidsadviezen geven

Opdracht verbanddoos

•

Je gaat in viertal zitten.
Jullie krijgen 1 formulier en 1 verbanddoos.
Haal de verbanddoos helemaal leeg.
Zodra je een materiaal terug legt in de verbanddoos teken je het af op het
formulier.
Kijk aan het einde of er een materiaal mist en schrijf die onderin op!

•

Maak niks open anders is het niet meer steriel!

•
•
•
•

Wat moet er allemaal in je presentatie staan?
Voorpagina
Inhoudsopgave
Inleiding - Waarom doe je deze presentatie, waarom heb je gekozen voor dit beroep
binnen de gezondheidszorg?
Kies een beroep uit binnen de gezondheidszorg. Je kan op google zoeken naar ‘beroepen
in de sector zorg en welzijn’
Je beantwoord de volgende vragen in je PowerPoint/presentatie.
• Welke opleiding heb je voor het beroep nodig?
• Hoe lang duurt de opleiding? Zijn er eisen om aangenomen te worden?
• Op welke plekken kan de persoon werken die dit beroep heeft?
• Beschrijf de werkzaamheden van die persoon.
• Welke goede eigenschappen moet je hebben om te werken als (beroep).
• Welke eigenschappen moet je vooral niet hebben als je werkt als (beroep)?
• Zie je jezelf werken als (beroep) en waarom?
• Kies een goed filmpje uit over dit beroep die de klas kan informeren er over.
Conclusie/Slot
Je krijgt er een cijfer voor. Laat de docent voordat je begint weten met wie je gaat
samenwerken en welk beroep het is geworden.

Rollenspel doktersassistente
• Iedereen gaat aan de beurt komen als doktersassistent
• Je werkt in tweetal
• Bedenk een nare situatie die de patiënt zegt tegen de
doktersassistente. Bijvoorbeeld: ‘Zoon is gevallen op de
verwarming waardoor zijn hoofd bloedt’.
• Bedenk hoe de doktersassistent hier op reageert.
• Bedenk hoe je professioneel het gesprek gaat voeren.
• Stappenplan 6 Een rollenspel doen
• Tekstbron 3.17 Zakelijk bellen en een telefoonnotitie maken

