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HOE PAK JE DIT AAN?

•   Vorm een groepje van 4 tot 6 personen

•   Bekijk alle taken van de dierenartsassistent op de  

    volgende pagina.

•   Hier staan alle handelingen (in alfabetische volgorde)  

     die de dierenartsassistent zelfstandig mag uitvoeren,       

    onder toeziend oog van de dierenarts mag uitvoeren,  

    samen met de dierenarts mag uitvoeren, of niet mag  

     uitvoeren.

•   Zet alle handelingen op de juiste plek, dit kan door  

    het nummer erachter te schrijven. Opzoeken

     op internet is niet toegestaan! Jullie hebben hier     

    ongeveer 20 minuten de tijd voor!

DE BELANGRIJKSTE  TAKEN VAN DE 

DIERENARTSASSISTENT

•   Je beheert de apotheek en de praktijk

•   Je inventariseert de vragen en geeft advies aan   

    klanten

•   Je assisteert bij consulten, onderzoeken en operaties

•   Je maakt röntgenfoto’s en voert laboratoriumwerk uit

•   Je voert en verzorgt dieren en onderhoudt de hokken

•   Je informeert en adviseert klanten/eigenaren

Dierenartsassistent
Paraveterinair

Zorg & Welzijn

Als dierenartsassistent heb jij een belangrijke centrale functie in de dierenartsenpraktijk. Bij jou komt 

alles samen. Het welzijn van de dieren staat daarbij voorop. Je ontvangt de dieren en hun baasjes, 

zorgt voor een goede planning en administratie en je helpt de dierenarts bij de behandeling van de 

dieren. Je voert ook zelf eenvoudige medische handelingen uit bij dieren. 

Een beroep waar jij als dierenliefhebber van droomt: dierenartsassistent. Wie als dierenartsassistent 

werkt heeft een centrale functie in de dierenartsenpraktijk. Je krijgt te maken met verschillende 

soorten dieren: honden, katten, cavia’s, konijnen en noem maar op. Jij assisteert de dierenarts 

bijvoorbeeld bij het uitvoeren van operaties. 

OVERIGE TAKEN

Naast bovengenoemde taken mag je ook een 

aantal (medische) handelingen uitvoeren:

•   Aangeven van materialen bij een operatie

•   Aanleggen van een infuus

•   Anesthesiediepte beoordelen (registreren  

     en interpreteren)

•   Bloed afnemen

•   Chippen

•   Dagelijkse verzorging van opgenomen   

     dieren

•   EHBO bieden

•   Gebitsreiniging

•   Helpen bij operaties en bij bevallingen

•   Het dier vasthouden tijdens het spreekuur,  

     snuitje of stuwbandje aanleggen

•   Injecties geven medicijnen en vaccineren  

     (UDA*)

•   Injecties geven medicijnen en vaccineren  

     (UDD*)

•   Intuberen

•   Maken en ontwikkelen van röntgenfoto’s

•   Medicijnen (UDD*) vervoeren in   

     praktijkauto

•   Meegeven van medicijnen (die door de dierenarts  

     zijn voorgeschreven)

•   Onderzoeken van een dier (het stellen van een   

     diagnose is voorbehouden aan de dierenarts)

•   Operaties voorbereiden (positioneren, fixeren,      

    scheren, wassen)

•   Opereren

•   Pillen geven of zalven toedienen

•   Recepten schrijven, medicijnen gegeven zonder   

     tussenkomst van de dierenarts

•   Samenstellen operatiesets

•   Tanden of kiezen trekken

•   Uitvoeren laboratoriumonderzoek

•   Uitvoeren van spoedonderzoek en stabiliseren   

     van een patiënt (tot een bepaalde hoogte)

•   Urinekatheter plaatsen

•   Voorlichting geven over gezondheid, welzijn en   

    medicijnen

•   Voorraadbeheer medicijnen

•   Wonden hechten

•   Zelfstandig diagnoses stellen en behandeling 

adviseren

* UDA staat voor Uitsluitend door Dierenarts Af te 

leveren. Deze medicatie mag alleen worden

gegeven als de dierenarts daar opdracht voor geeft 

nadat het dier is onderzocht. Bijvoorbeeld

antibiotica, pijnstillers en antiparasitaire middelen. 

UDD staat voor Uitsluitend door

OPDRACHT

Beantwoord de volgende vragen naar aanleiding 

van de lijst met taken:

1. Welke taken mag je zelfstandig uitvoeren 

volgens de wet?

2. Welke taken mag je onder toeziend oog van een 

dierenarts uitvoeren?

3. Welke taken mag je samen met de dierenarts 

uitvoeren?

4. Welke taken mag je niet uitvoeren?



MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Dierenartsassistent Paraveterinair?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!
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