
 

VOORBEELDPAGINA SOH-MAP 

Hoofdstuk 1 
Introductie 

 
Beste aanstaande SOH,  
 
Voor je ligt de cursusmap van de SOH-opleiding. Wat leuk dat je je verder gaat ontwikkelen! Daar 
willen we je graag zo goed mogelijk in begeleiden. In deze SOH-map vind je alle informatie die je 
nodig hebt de komende tijd. In deze eerste module leggen we uit wat de opleiding inhoudt en 
hoe zij tot stand is gekomen. In hoofdstuk 4 vind je een overzichtelijke studiewijzer die je absoluut 
helpt om je studie structuur te geven. We raden je dan ook aan om de studiewijzer goed door te 
lezen. 
 

Historie van de SOH-opleiding  

In 2009 benaderden huisartsenposten Leerpunt KOEL met een probleem: de semi-spoedeisende 
inlopers die veel onrust veroorzaken en de logistiek van het spreekuur verstoren. 
Je weet wel, zo’n voetballer die op zaterdagmiddag binnengedragen wordt door zijn 
teamgenoten. Ze maken veel kabaal en eisen dat de enkel van ‘hun’ spits snel bekeken wordt.  
Na onderzoek blijkt er vaak niet veel aan de hand te zijn. Of het is juist snel duidelijk dat nader 
röntgenonderzoek nodig is.  
 
Leerpunt KOEL stelde een werkgroep samen om dit probleem aan te pakken. In die werkgroep 
zaten huisartsen uit de regio Zuid-Holland die uit eigen ervaring mee konden spreken. 
Gezamenlijk bedachten zij dat een goed opgeleide assistent deze semi-spoedeisende inlopers 
zou kunnen opvangen. De werkgroep selecteerde 23 klachten, die de basis vormen van de 
huidige 15 ingangsklachten in de SOH-opleiding. Er volgde een intensieve voorbereidingsfase. 
Eind 2009 konden de eerste elf doktersassistenten aan de SOH-opleiding beginnen.  

 
Inmiddels is de opleiding enorm doorontwikkeld en is de hercertificering 
verbeterd. Ook is Babs in het leven geroepen als virtuele assistent van de 
SOH. 
 
Daarnaast werken we hard aan de digitalisering van de opleiding. 
Ontwikkeling staat nooit stil, dus wie weet hoe de opleiding er over tien 
jaar uitziet! 
 

Doelstelling van de SOH-opleiding  

De huidige doelstelling van de SOH-opleiding sluit nog steeds naadloos aan bij de oplossing die in 
2009 werd bedacht voor de semi-spoedeisende inlopers. 
 

Missie van de SOH-opleiding  

Als SOH kun je veilig en verantwoord zelfstandig patiënten beoordelen en behandelen. Daarmee 
ondersteun je de eerstelijnszorg en houd je deze toegankelijk. 
 

Visie van de SOH-opleiding  

De SOH-opleiding leidt doktersassistenten competentiegericht op om bevoegd en bekwaam 
patiëntenzorg te leveren.  
 
In het Competentieprofiel (hoofdstuk 2) besteden we uitgebreid aandacht aan de te behalen 
competenties.  
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Ingangsniveau  

Voor de SOH-opleiding moet je doktersassistent zijn. Je moet niet alleen aan de logistieke 
voorwaarden voldoen (tijd en geld), maar er wordt ook een hbo-denkniveau verwacht. Het 
zelfstandig denken en beslissingen durven te nemen is belangrijk. Daarbij is het nodig dat je 
inzicht hebt in de achtergronden van je beslissing.  
 

Randvoorwaarden  

Opleiding 

De cursist volgt de SOH-opleiding en wordt geschoold in het zelfstandig afhandelen van vijftien 
ingangsklachten. De SOH-opleiding omvat meer dan een paar uur nascholing. We verwachten 
van de cursisten niet alleen dat ze ongeveer twintig uur scholing volgen. We verwachten ook dat 
de cursisten zich voorbereiden door de lesstof te bestuderen. In de studiewijzer (hoofdstuk 4) 
hierna vind je het hele programma plus aanwijzingen voor de benodigde voorbereiding. Privé, of 
onder werktijd, moet er wel ruimte voor deze nascholing zijn. Ook van de werkgever wordt 
medewerking verwacht. Waar die medewerking precies uit bestaat, zal per werkgever verschillen. 
Maar het zal minimaal neerkomen op het volgende: 

 Er moet voor de SOH een behandelkamer zijn.  
 Er moet een rooster zijn met voldoende aanbod van klachten.  
 De huisartsen moeten bereid zijn het werk van de SOH te autoriseren en de SOH feedback 

te geven.  
 

Werken 

De SOH moet de veiligheid van de patiënt waarborgen. Daarom volgen hieronder enkele 
randvoorwaarden voor het werken als SOH: 

 De SOH mag de klachten zoals behandeld in deze opleiding alleen zelfstandig afhandelen 
als de opleiding met goed gevolg is afgerond. 

 Op de huisartsenpost en/of in de huisartsenpraktijk is een protocollenboek aanwezig, met 
protocollen voor de behandeling van de zelfstandig af te handelen ingangsklachten. De 
SOH kan over dit protocollenboek beschikken. 

 Er dient altijd een huisarts beschikbaar te zijn voor overleg. 
 Door de SOH zelfstandig afgehandelde klachten moeten binnen een uur worden 

geautoriseerd. 
 Twijfel bij de SOH is voldoende reden voor overleg met de huisarts. 
 De SOH behandelt de volgende patiëntengroepen niet, deze worden gezien door de 

huisarts: 
 kinderen tot 12 jaar 
 zwangere vrouwen 
 acuut zieken (ABCDE-probleem of andere alarmsymptomen) 
 ……………………………….. 
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Deze module gaat over KNO 
(Keel, Neus en Oor). Als eerst 
leren we het gezonde oor te 
herkennen. Daarna behandelen 
we de klachten acute keelpijn, 
epistaxis en acute rhinosinusitis.   

Module 3 
KNO  
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Het gezonde oor 
Theorie 

Achtergrondinformatie 

Het oor vangt geluid op en zet het geluid om in signalen naar de hersenen, zodat we kunnen 
horen. Een oor bestaat uit het buitenoor, middenoor en binnenoor (zie figuur 1).  
 

Figuur 1 Anatomie van het oor 

 

 

Buitenoor. Het buitenoor bestaat uit de gehoorschelp, gehoorgang en het trommelvlies. De 
gehoorschelp vangt het geluid op en versterkt dit. Via de gehoorgang wordt het geluid naar het 
trommelvlies geleid. Van geluid gaat het trommelvlies trillen, deze trillingen worden doorgegeven 
aan hamer, aambeeld en stijgbeugel van het middenoor. 
Het cerumen (oorsmeer) dat in de gehoorgang wordt gemaakt, beschermt tegen bacteriën.  
 
Middenoor. Het trommelvlies vangt geluid op. Daardoor gaan hamer, aambeeld en stijgbeugel in 
het middenoor bewegen. Deze bewegingen worden doorgegeven aan het slakkenhuis in het 
binnenoor.  
Door de buis van Eustachius staat het middenoor in verbinding met de neus-keelholte 
(nasofarynx). Dit is nodig om de druk in het oor gelijk te houden aan de buitenlucht. Ieder keer dat 
we kauwen, gapen en slikken opent de buis van Eustachius en wordt de druk gelijk met de 
buitenlucht.  
 
Binnenoor. Het slakkenhuis zet de geluidstrillingen om in zenuwsignalen. De gehoorzenuw leidt 
deze signalen naar de hersenen. De halfcirkelvormige kanalen zorgen voor ons evenwicht.  
 
Bij het lichamelijk onderzoek van het oor kun je een beeld krijgen van de gehoorgang en het 
trommelvlies. Het trommelvlies is licht doorschijnend waardoor je de structuren die erachter 
liggen gedeeltelijk kunt zien. Zo kun je een beeld krijgen van mogelijke afwijkingen.  
……………………………………………………. 
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Zelfstudievragen 
Het gezonde oor 

 
 
1. a. Noem vier afwijkingen van het oor. 

b. Beschrijf het bijbehorende lichamelijk onderzoek. 
 
2. Zoek een filmpje op over de werking van het oor en bekijk dit. Noteer 1 leerpunt voor jezelf. 

 
3. ……………….. 
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Otoscopie 
Beoordelingsformulier 

 
 

 Niet uitgevoerd Onjuist uitgevoerd Juist uitgevoerd 

Heeft schone handen 0 0 0 
Licht patiënt in 0 0 0 
Start bij oor zonder klachten 0 0 0 
…………………….. 0 0 0 
…………………….. 0 0 0 
…………………….. 0 0 0 
…………………….. 0 0 0 
…………………….. 0 0 0 
…………………….. 0 0 0 
…………………….. 0 0 0 
…………………….. 0 0 0 
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Vaardigheid  
Rhiniscopia anterior 

Epistaxis 

Voorbereiding 

 Een goede verlichting is essentieel (gebruik een voorhoofdslamp, zodat je handen vrij zijn).  
 Zorg voor schone handen. 
 Leg neusspeculum of otoscoop klaar. 
 

Uitvoering 

1. Neem plaats op gelijke hoogte tegenover de zittende patiënt. 
2. Vertel de patiënt wat je gaat doen en waarom. 
3. Stel de verlichting in (figuur 1) 

 
Figuur 1 Verlichting instellen 

 
4. Leg vier vingers van je linkerhand (bij rechtshandigen) op het voorhoofd van de patiënt. 
5. Plaats je duim op de neuspunt van de patiënt. 
6. Duw de neuspunt omhoog, hierdoor krijg je een beter beeld van de neusopeningen (figuur 

2). 
 

Figuur 2 Neus omhoog duwen 

.  
 

7. …………………………………. 
 


