Geachte Dokter,

U bent geïnteresseerd in onze Allergie Opleiding vanuit de Huisartsenservice.
Onze allergieconsulenten kunnen uw assistente, praktijkondersteuner (POH) of andere
verpleegkundigen opleiden ten behoeve van de uitvoering en/of verbetering van het
allergiespreekuur in uw praktijk. Uw assistente/POH wordt opgeleid om zelfstandig een allergie
anamnese af te nemen, de huidpriktest uit te voeren en leefstijladvisering te geven, passend bij
de verschillende allergieën.

Allergie Opleiding
Cursist

: Doktersassistente, praktijkverpleegkundige (POH).

Trainer

: Gespecialiseerde allergieconsulente vanuit de Huisartsenservice.

Locatie

: Spreekkamer van de praktijk.

Tarief

: €150 euro per deelnemer.

Doelstelling Opleiding:

Module 1:
1. De cursist kan aan het einde van deze module de anatomie en fysiologie van het
ademhalingsstelsel beschrijven.
2. De cursist kan na het volgen van deze module zelfstandig bij een patiënt een allergie
anamnese afnemen.
Module 2:
3. De cursist kan na het volgen van deze module zelfstandig een huidpriktest uitvoeren en
aflezen.
Module 3:
4. De cursist kan na het volgen van deze module zelfstandig een huidpriktest interpreteren
en voorlichting geven over allergie, behandeling en leefstijladvies.

Opleiding – kwaliteitseisen
•
•
•
•
•
•
•

Tijdens de opleiding worden minimaal 20 patiënten getest per deelnemer, onder
begeleiding van onze gespecialiseerde allergieconsulente.
De leerdoelen dienen met een voldoende te zijn beoordeeld.
De toets dient met een voldoende te zijn afgerond.
Als nazorg wordt een casusbespreking ingepland, afgestemd op het seizoen.
Er worden 3 of meer casussen besproken.
Een certificaat wordt uitgereikt met een studiebelasting van 12 uur.
Het certificaat kan worden opgevoerd als bewijs voor in het kwaliteitsregister.

Opleiding - Studiebelasting
3 dagdelen bestaande uit:
•
•
•
•
•

1,5 uur theorie (Voorbespreking en nabespreking spreekuur)
10 uur praktijk (2 x 8 patiënten per deelnemer)
3 uur zelfstudie (eigentijd)
0,5 uur toets + certificaat uitreiking
Casusbespreking afgestemd op het seizoen.

Aanmelden:
In het introductiepakket van de Huisartsenservice zit een aanmeldingsformulier voor Allergie
Ondersteuning. U kunt dit invullen en opsturen naar: administratie@huisartsenservice.nl. Tevens
kunt u zich online aanmelden via de website van www.huisartsenservice.nl.
De allergieconsulente neemt contact op met uw praktijk. Advies is om een medewerker aan te
wijzen die de Allergie Ondersteuning binnen de praktijk coördineert en aanspreekpunt is voor de
allergieconsulente. Tevens is het belangrijk om tijdig patiënten te selecteren, uit te nodigen en
voldoende tijd in te plannen.

De Allergie Service is een onderdeel van HuisartsenService.
Bereikbaar op werkdagen van 8:30 – 17:30 uur
Telefoonnummer 033 - 247 11 77.

Steffen Knot
Project Manager Allergie

