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Verkorte traject   

Paraveterinair Dierenartsassistent  

 

Beroepsvaardighedenlijst  

Om deel te kunnen nemen aan het verkorte traject paraveterinair dierenartsassistent is de nodige 

praktijkervaring vereist. Hiervoor vragen we minimaal 3 jaar fulltime werkervaring of een equivalent 

hiervan. Daarnaast zul je een breed scala aan praktijkwerkzaamheden moeten beheersen. Om dit te 

checken maken we gebruik van deze beroepsvaardighedenlijst. Voorafgaand aan het traject krijg je 

van ons deze lijst toegestuurd en deze ontvangen wij dan graag ingevuld van je retour. 80% van de 

werkzaamheden op onderstaande lijst zul je moeten beheersen en als zodanig afvinken.   

 Uitvoeren algemene praktijkwerkzaamheden Check 

 Apotheek, beheren praktijkruimten & instrumenten,  zorgvraag & advies  

   

1 Afspraken maken   

2 Inventariseren zorgvraag  

3 Spoedgevallen onderkennen en urgentie correct inschatten  

4 Telefonische instructies geven aan eigenaar bij spoedgevallen  

5 Informatie en advies geven over de bestrijding van endo- en ectoparasieten  

6 Voorlichting geven over veel voorkomende aandoeningen  

7 Voorlichting geven over (dieet)voeding, verzorging, gedrag en vaccinaties  

8 Verpakken en etiketteren van diergeneesmiddelen  

9 Cliënten informeren over de behandeling   

10 Diergeneesmiddelen meegeven aan de cliënten-informatie geven over 
werking en bijwerking, gebruik, toediening en bewaring 

 

11 Doseringen berekenen  

12 Voorraadadministratie van medicijnen bijhouden  

13 Controle medicijnvoorraad op vervaldata  

14 Medicijnen bestellen bij groothandel of leverancier  

15 Verwerken van ontvangen medicijnen – FIFO toepassen  

   

 Verrichten Paraveterinaire handelingen  
 Consulten, operaties en gebitsreiniging  

   
1 Materialen en middelen klaarleggen, OK reinigen en desinfecteren  

2 Patiënt aanmelden  
3 Spreekkamer klaar maken voor volgende patiënt - reiniging en desinfectie  

4 Hanteren / fixeren honden algemeen  

5 Hanteren / fixeren kat algemeen  
6 Hanteren / fixeren bijzondere dieren  
7 Hanteren en fixeren hond - zijligging  
8 Hanteren en fixeren hond - bloedafname  
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9 Hanteren en fixeren kat - bloedafname  
10 Registreren van onderzoek en behandeling in het 

patiëntenregistratiesysteem 
 

11 Afvoeren restmateriaal  
12 Het aanbrengen van een snuitbandje of muilkorf bij een hond  
13 Aanleggen eenvoudig verband  
14 OK reinigen en desinfecteren  
15 Samenstellen van operatiesets instrumenten reinigen en steriliseren   
16 Instrumenten reinigen  
17 Instrumenten steriliseren  
18 Handen wassen en desinfecteren in voorbereiding op een operatie  
19 Operatiehandschoenen aantrekken  
20 Operatiekleding aantrekken  
21 Operatieveld vaststellen en scheren  
22 Operatieveld wassen en desinfecteren  
23 Operatiepatiënt positioneren en fixeren op operatietafel  
24 Tijdens een operatie steriel instrumenten en hechtmateriaal aangeven  
25 Pre-anesthetisch onderzoek uitvoeren  
26 Operatiepatiënt intuberen  
27 Onder leiding van een dierenarts de narcoseapparatuur bedienen  
28 Anesthesiediepte beoordelen  
29 Onder leiding van een dierenarts de narcose uitleiden   
30 Onder leiding van een dierenarts de recovery begeleiden  
31 Anesthesieverslag maken  
32 Patiënt monitoren tijdens de operatie  
33 Controleren en onderhouden anesthesieapparatuur  
34 Uitvoeren gebitsreiniging  
   
 Verricht laboratoriumwerkzaamheden  
   
35 Bloed afnemen bij hond/kat en bloedonderzoek   
36 Urinemonster nemen bij hond/kat  
37 Uitleg geven omtrent het opvangen van urine bij een hond en kat aan de 

eigenaar 
 

38 Bloed-, melk-, urine-, faeces- en weefselmonsters verpakken en verzenden  
39 SNAP test uitvoeren  
40 SNAP test uitvoeren  
41 Eenvoudig urineonderzoek uitvoeren (uiterlijke kenmerken, s.g. en strips) 

Beroepsvaardigheden 
 

42 Uitgebreid urineonderzoek uitvoeren inclusief beoordeling sediment  
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43 Uitvoeren fecesonderzoek (uiterlijke kenmerken, wormei-onderzoek  
44 Onderzoeken huidafkrabsel  
45 Hanteren microscoop (urine onderzoek en/of bloedonderzoek  
46 Hanteren centrifuge  
   
 Uitvoeren beeldvormende technieken  

   
47 Instellen röntgenapparaat (mAs, kV en diafragma) op aanwijzing van 

dierenarts  
 

48 Dier in juiste positie fixeren voor het maken van de röntgenopnamen  
49 Beoordelen belichting, scherpte en positionering foto  
50 Ontwikkelvloeistoffen vervangen  
51 Standaard buikfoto’s maken  
52 Standaard thoraxfoto’s maken  
53 Standaardopnames van een poot maken  
54 Röntgenfoto’s ontwikkelen  
55 Correct omgaan met beschermende kleding en veiligheidsrisico’s inschatten  
56 Identificatiegegevens op foto’s aanbrengen  
57 Assisteren bij uitvoering van echografie  
58 Rapporteren en registreren van onderzoeksuitslagen  
59 Inschatten betrouwbaarheid onderzoeksresultaten  

   

 Vaardigheden m.b.t. opgenomen dieren  
   
1 Verzorgen van de huisvesting van opgenomen dieren   
2 Uitvoeren dagelijkse verzorging van opgenomen dieren – klimaat, voer, 

water, welzijn, hygiëne 
 

3 Observeren en registreren voedsel- en wateropname van opgenomen 
dieren 

 

4 Controleren van de conditie en gezondheidstoestand  
5 Afwijkingen constateren en passende maatregelen nemen  
6 Opnemen en beoordelen van de ademhaling, pols en temperatuur  
7 Beoordelen van de slijmvliezen en CRT  
8 Beoordelen van de lymfeknopen  
9 Beoordelen van huid - inclusief turgor, vacht en nagels  
10 Onder leiding van een dierenarts een infuus aanleggen  
11 Oraal medicijnen toedienen  
12 Medicijnen toedienen op de huid, op het oog en in het oor  
13 Injecties toedienen (subcutaan en intramusculair)  
14 Registreren en rapporteren van relevante gegevens over opgenomen 

dieren 
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15 S.P.A.R./A.B.C.-onderzoek uitvoeren en op onderdelen beoordelen  
16 Wonden behandelen en bloedingen stelpen    

 
Naam: Datum:  
Handtekening:   


