Assistenten Gezondheidszorg

ASSISTEREN
IN HET LAND VAN

ASSISTENTEN GEZONDHEIDSZORG
In Nederland is de gezondheidszorg heel goed. En dat hebben we vooral
te danken aan de mensen die er werken. Niet alleen de artsen, maar ook de
assistenten. Want dat zijn de zorgprofessionals die patiënten opvangen,
informeren, geruststellen en verder helpen. Op het Koning Willem I College
vind je verschillende opleidingen voor als je een arts, tandarts
of apotheker wilt gaan assisteren.

ZORGEN ZONDER JE ZORGEN TE MAKEN
Ben jij (bijna) altijd vriendelijk en geïnteresseerd? En hou je ervan om mensen
te helpen, of ze nou ziek zijn of niet? Kun je goed luisteren en de juiste
vragen stellen? Maak je jezelf niet gauw zorgen, maar zorg je wel graag voor
anderen? Dan heb je waarschijnlijk het karakter van een goede assistent
voor in de gezondheidszorg.

ASSISTEREN MOET JE LEREN
Met de juiste mentaliteit kom je een heel eind, maar assistent in de
gezondheidszorg is ook écht een vak. Een vak dat je op ons college leert.
We trainen je in algemene vaardigheden, zoals cliëntgerichtheid en
nauwkeurigheid. En je ontwikkelt specifieke vaardigheden die passen bij
jouw studierichting. Natuurlijk ga je ook stage lopen. In de praktijk leer je
nog altijd het meest.

WERKEN OF DOORSTUDEREN
Met je diploma kun je meteen gaan werken. Afhankelijk van je opleiding in
een huisartsen- of tandartsenpraktijk bijvoorbeeld, of in een ziekenhuis
of apotheek. Maar als je wilt, kun je ook verder studeren aan een hbo. Je
vooruitzichten zijn gunstig, want er is veel vraag naar goed opgeleide
mensen in de zorg.

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs bij Assistenten
Gezondheidszorg. Tijdens onze Open
Dag of de informatiemomenten
bijvoorbeeld. Kijk voor meer informatie
op kw1c.nl.

MEER WETEN
W
E
T
T

kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 732
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN
ASSISTENTEN GEZONDHEIDSZORG
1. Apothekersassistent
2. Doktersassistent
3. Tandartsassistent

