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Inleiding 

De algemene beroepscompetenties voor de doktersassistent worden beschreven in het 

Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent van de NVDA (2005). De commissie 

Jeugdgezondheidszorg van de NVDA heeft dit competentieprofiel aangevuld met specifieke 

competenties voor de doktersassistent werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg. 

 

Aanleiding hiervoor was de komst van het CJG, veranderingen binnen de JGZ en 

verschuiving van taken per discipline. Hierdoor is het belangrijk de competenties van de 

doktersassistent in de Jeugdgezondheidszorg helder te benoemen, zodat goed ingespeeld 

kan worden op de veranderende taakomschrijving en verantwoordelijkheden. 
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Kerntaak 1: Zorgdragen voor intake, voorlichting en advies 

1.1 De doktersassistent is in staat tot het zelfstandig uitvoeren van screeningen.  

 

1.2 De doktersassistent is in staat om volgens protocol/werkinstructies triage zelfstandig uit 

te voeren. Zij is in staat om af te wegen of het betrekken van  of verwijzen naar een 

andere discipline noodzakelijk is voor het behalen van de hulpverleningsdoelen. 

 

1.3 De doktersassistent is in staat om de jeugdige en opvoeders op een hulpvaardige 

manier te benaderen zodat de jeugdige en/of opvoeders zich op hun gemak voelen en 

weten wat zij kunnen verwachten tijdens de uitvoering van de screening. 

 

1.4 De doktersassistent is in staat om in haar werk bewust en systematisch rekening te 

houden met het unieke referentiekader van de jeugdige, opvoeders en het 

opvoedingsklimaat. 

 

1.5 De doktersassistent is in staat helder en zorgvuldig te communiceren met de jeugdige 

en opvoeders. 

 

1.6 De doktersassistent is in staat verschillende gesprekstechnieken te hanteren, zoals 

motiverende en activerende gesprekstechnieken. 

 

1.7 De doktersassistent is in staat om in contact met de jeugdige en opvoeders verbaal en 

non-verbaal te signaleren welke behoefte de jeugdigen en hun opvoeders hebben. 

 

1.8 De doktersassistent is in staat om beschikbare digitale middelen (chat, mail, website) in 

te zetten en te hanteren als het gaat om het geven van advies en informatie. 

 

1.9 De doktersassistent is in staat zowel individuele als groepsvoorlichting te geven over 

bijvoorbeeld mondgezondheid, hoofdluis, voeding en beweging. 
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Kerntaak 2: Bijdragen aan medische zorg 

2.1 De doktersassistent is in staat om zelfstandig controleonderzoeken te verrichten, zoals 

visus, gehoor, lengte/gewicht, overgewicht,zindelijkheid, mondgezondheid. 

2.2 De doktersassistent is in staat om te verwijzen volgens protocol 

2.3 De doktersassistent is in staat om volgens de geldende kwaliteitseisen vaccinaties uit 

te voeren. 

2.4 De doktersassistent is in staat om medisch gedelegeerde taken uit te voeren.  

2.5 De doktersassistent is in staat om zelfstandig een hielprik en neonatale 

gehoorscreening te verrichten. 

Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 

3.1 De doktersassistent is de spil in het JGZ-team en beheert de agenda. 

3.2 De doktersassistent is in staat zich inhoudelijk en materieel te verantwoorden aan de 

jeugdige, opvoeders, haar organisatie, professionals van andere disciplines, 

beroepsverenigingen en juridische instanties, zodat alle betrokkenen inzicht krijgen in 

haar eigen handelwijze. 

3.3 De doktersassistent beheerst het werken in de DD-JGZ (digitaal dossier). 

3.3 De doktersassistent beheerst vergader- en onderhandelingstechnieken. 

3.4 De doktersassistent is in staat doeltreffend bij te dragen aan inter- en multidisciplinaire 

samenwerking en is in staat een netwerk te onderhouden. 

3.5 De doktersassistent is in staat er toe bij te dragen dat werkprocessen, waar dat 

mogelijk is, gestandaardiseerd worden. 

3.6 De doktersassistent kent de landelijke kaders en richtlijnen die geldend zijn voor het 

werkveld. Zij kent de kaders van het door de organisatie gevoerde (zorg)beleid en het 

door de gemeente bepaalde beleid. Zij werkt binnen deze kaders met in acht neming 

van de eigen beroepsnormen. 

3.7 De doktersassistent deelt een duidelijke visie met professionals van andere disciplines, 

in het belang van een goede gezondheid, ontwikkeling, opgroeien en opvoeding van 

jeugdigen, voor de jeugdige zelf, opvoeders en samenleving. Hierdoor heeft zij een 

duidelijke focus tijdens het werken. 

3.8 De doktersassistent weet dat iedere discipline zijn specifieke werkwijze, beroepscode, 

richtlijnen, protocollen en wijze van benaderen van jeugdigen en opvoeders heeft. 

Tevens onderkent zij dat iedere discipline vanuit verschillende invalshoeken opereert. 


