Opleiding tot doktersassistent BBL
Mijn naam is Larissa Brugge en ik ben 23 jaar oud. Momenteel ben ik werkzaam in de thuiszorg als
Verzorgende IG'ER. In de thuiszorg heb ik 5 jaar werk ervaring. Na 5 mooie jaren in de thuiszorg
wil ik graag een nieuwe uitdaging aangaan. Doktersassistente lijkt me een leuke ,
verantwoordelijk, zorgvuldige baan en wil graag deze uitdaging aangaan. Ik woonachtig in
Hoogezand en daarom gaat mijn voorkeur uit naar een dokterspraktijk in de provincie
Groningen.

Vanaf 2007 tot 2011 heb ik mijn VMBO opleiding gevolgd aan het ROC Mondriaan in Groningen, hier
heb ik een studiekeuze moeten maken. Dit is zorg & welzijn geworden. In 2011 heb ik mijn
diploma VMBO kaderberoepsgerichte leerweg zorg & welzijn behaald. In deze opleiding heb ik
stages gelopen op o.a. een verpleeghuis als activiteitenbegeleidster, als stagiaire juf op de
basisschool en als begeleidster op een kinderdagverblijf.
Daarna heb ik aan het Alfa- College in Groningen een 3 jarige opleiding gevolgd voor het diploma
verzorgende IG'ER. Hier heb ik in 2014 mijn diploma behaald. In deze opleiding heb ik een aantal
stages gelopen, namelijk: Damsterheerd Appingedam op de PG afdeling, Bloemhof Ten Boer, St.
Jozef in Sappemeer en bij ZINN locatie de Burcht in Hoogezand. In mijn laatste stage bij ZINN heb
ik een flex contract gekregen. Toen ik mijn diploma heb behaald kreeg ik een vaste baan
aangeboden binnen ZINN Thuiszorg in Hoogezand.

Ik heb mij verdiept in de opleiding doktersassistente gekeken wat de mogelijkheden zijn met mijn
diploma. Helaas bestaat er geen BBL opleiding in Groningen zoals mij verteld is door de MBO
scholen. Via ELANN hoop ik op een aanbod voor een opleiding tot doktersassistente in de vorm
van werken en leren (BBL)
Gezien mijn verzorgende IG diploma is de normale opleiding (BOL) verkort naar 2 jaar. Ik heb veel
verpleegtechnische handelingen behaald + een certificaat voor INR prikken. In de thuiszorg heb
je vaak diensten die je alleen werkt en in deze diensten neem je ook de alarmeringstelefoon
mee. Hier horen veel regelzaken bij zoals familie gesprekken, ziekenhuis overleggen en
ontslagen vanuit verpleeg/ziekenhuis. Ook moet ik veel met de doktersdienst overleggen en met
de eigen huisartsen van de cliënten. Je moet vaak bij een alarmering van je routeplanning
afwijken, of op het moment zelf alleen oplossingen en beslissingen maken/bedenken. Dit
gebeurt vaak op het laatste moment. Ik moet erg flexibel, stressbestendig en zelfstandig zijn.

Buiten het werk als Verzorgende IG in de wijk, maak ik ook het rooster van het team en plan ik de
routes voor collega’s doormiddel van wenstijden en de duur van de zorgmomenten. Hierdoor heb ik
goed inzicht in de planning wat past en niet past. Bij deze taken hoort het vele regelen en dit vind ik
erg leuk, net als het contact leggen met mensen en mensen tevreden houden.

Ik ben erg zorgzaam en leergierig. Ik werk momenteel boven mijn eigen functieomschrijving en ik ben
altijd in voor extra taken en uitdagingen. Ik ben erg flexibel en er is altijd ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling en bijscholing. Ik kan zowel in teamverband als individu werken.

Het voordeel van mijn opleiding tot verzorgende IG'ER is dat ik kennis heb van medicatie, medische
achtergronden en termen. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel ligt hoog, dit komt omdat ik veel taken
heb gehad die een wijkverpleegkundige normaal uitvoert. Er is ook veel wisseling geweest in ons
team bij ZINN waardoor ik veel taken erbij kreeg. Ik ben hardwerkend.
Op mijn huidige werk heb ik een vast contract van 24-32 uur, dit wil ik graag inruilen voor een kans
als doktersassistente In opleiding. Graag zou ik in de toekomst een baan willen hebben van 28-36
uur.

In een persoonlijk gesprek motiveer ik graag waarom ik geschikt ben als doktersassistente. Ook kunt
u mijn teamcoach altijd bellen voor referenties.

** Certificaten & Diploma’s zijn aanwezig.
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