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DE HUISARTSENPRAKTIJK
LOCATIE: HUISARTSENPRAKTIJK BROEKPOLDER,
STEENHOUWERSKWARTIER 29A, 1967 KD HEEMSKERK
DATUM: DONDERDAG 19 MEI 2022

• Vakken: Profiel Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek
• Aantal leerlingen en niveau: 15 leerlingen,
bovenbouw Havo/Vwo
• Toekomstige beroepen: Huisarts, verpleegkundige,
doktersassistent, praktijkondersteuner, praktijkmanager
• Contactgegevens voor de Collegetour:
Oliver Müller: o.muller@bertrand.nl of 06-30815503

WAAR ZIJN WE TE GAST?

WAT GAAN WE DOEN?

In de huisartsenpraktijk is het elke dag
topsport bedrijven. Als medewerker
ben je het eerste aanspreekpunt naar
de medische zorg. Er is samenwerking
nodig tussen de verschillende
beroepen om de praktijk goed te laten
functioneren. Doktersassistenten
(MBO), verpleegkundigen (HBO) en
artsen (WO) zorgen er samen voor
dat de basiszorg goed verloopt. Dit
doen ze door middel van telefonische
triage (de urgentie van de hulpvraag
beoordelen), kleine handelingen,
behandelingen, zelfzorgadviezen,
diagnostiek en zo nodig doorverwijzen
naar de specialist in het ziekenhuis.
Je moet als medewerker een brede
kijk hebben op de zorg, niet alleen
medisch, maar ook sociaal, psychisch
en maatschappelijk. De mens en zijn
hulpvraag staan centraal. Daarnaast is
de huisartsenpraktijk ook een bedrijf
met personeel, ICT en management.

Tijdens de presentatie in de
huisartsenpraktijk zullen een
verpleegkundig specialist in opleiding
en een huisarts jullie uitleggen wat
het werk inhoudt en zo leuk maakt.
Welke onderlinge werkverdeling is er
tussen de verschillende beroepen?
De huisarts zal jullie meenemen in
een dag uit de praktijk en welke skills
je daarvoor nodig hebt. Verder zal
de praktijkmanager haar bezigheden
in de praktijk met jullie delen.
Daarna krijgen jullie een rondleiding
door het gezondheidscentrum, en
vervolgens gaan jullie zelf oefenen
met bloeddruk meten en reanimeren.

NUTTIGE LINKS
https://huisartsenbroekpolder.nl
www.studiekeuze123.nl/studies/56551geneeskunde-wo-bachelor
- Studie geneeskunde
www.hva.nl/opleiding/hboverpleegkunde/hbo-verpleegkunde.
html - Studie verpleegkunde

PROGRAMMA
16.00		
17.00		
17.30		
17.45		
19.00		

Presentatie
Rondleiding
Pauze
Praktische vaardigheden oefenen
Einde

WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours ga je op bezoek bij een bedrijf,
samen met leerlingen van jouw school en andere scholen
in de regio. Daar maak je kennis met de medewerkers van
het bedrijf en hun werkzaamheden. Zo verdiep je je kennis,
en doe je inspiratie op voor je studie- en beroepsoriëntatie.

WAT KAN JE VERWACHTEN?
• Een speciaal voor leerlingen samengesteld programma bij het bedrijf.
• Jouw school informeert je over de praktische zaken, zoals het vervoer van en
naar het bedrijf.

WAAR KAN JE JE AANMELDEN?
Neem contact op met de docent van jouw school:
• Bertrand Russell College: Oliver Muller
• Da Vinci College: Mohammed El Mourabiti
• Hyperion Lyceum: Herbert van de Voort
• St. Michaël College: Nick Vermeulen
• Zaanlands Lyceum: Paulien Muijs en Roy Wiersma

OVER BÈTAPARTNERS
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, ruim 45 VO-scholen, bedrijven
en maatschappelijke instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Ga voor meer
informatie over Bètapartners, lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze website.
www.betapartners.nl
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