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Kwalificatiedossier Dierverzorging 
 
Kwalificatie: Dierenartsassistent paraveterinair  
 
Wettelijke beroepsvereisten: ja 
 
 
1.  Essentie van het beroep dierenartsassistent paraveterinair 
De essentie van het beroep moet worden geïnterpreteerd op het niveau van de kwalificatie. 
(zie complexiteit en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in het dossier). 
 
De beginnend beroepsbeoefenaar werkt in een dierenartsenpraktijk. Hij vervult hier een centrale rol en is het 
visitekaartje van de praktijk. Hij organiseert de dagelijkse praktijk. Hij is flexibel, nauwkeurig en proactief. Hij 
combineert een klantvriendelijke houding met doortastendheid. Hij toont empathie en kan omgaan met 
emotie van cliënten. Hij beheert de receptie waarbij hij de zorgvraag inventariseert, afspraken maakt en 
adviseert over de voeding en verzorging van gezonde en zieke dieren. Hij beheert de apotheek en verstrekt 
dierbenodigdheden en diergeneesmiddelen op recept van de dierenarts volgens de geldende wet en 
regelgeving voor de veterinaire praktijk. Hij informeert de klant over het gebruik van diergeneesmiddelen. Hij 
assisteert de dierenarts bij onderzoeken en behandelingen. Hij voert een professionele gebitsreiniging uit en 
verzorgt opgenomen dieren. Hij verricht laboratoriumwerkzaamheden en voert beeldvormende technieken 
uit of assisteert daarbij. Hij bereidt operaties voor, assisteert bij het toedienen van anesthesie en bij operaties. 
Hij monitort het dier tijdens en na de operatie. 
Dierenwelzijn staat voorop in het werk, hij toont dan ook bewust voorbeeldgedrag en handelt integer. Bij de 
verzorging van en interactie met het dier is nauwlettende observatie en in voorkomende gevallen stimulering 
en begeleiding van het dier van groot belang. 
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een klantvriendelijke en dienstbare houding en is stressbestendig. 
 
 
2.  Essentiële kennisaspecten 
• Huisvesting en verzorging gezonde dieren 
• Wet- en regelgeving 
• Dierenwelzijn 
• Anatomie, fysiologie en pathologie 
• Reiniging en desinfectie  
• Algemene assistentie  
• Aanvullend diagnostisch onderzoek 
 
 
3.  Aanvullend op de proeve van bekwaamheid 
De onderstaande onderdelen van de essentie van het beroep worden beoordeeld in aanvullende 
bewijsstukken:  
• Begeleiden geboorteproces 
• Assisteren bij anesthesie 
• Eerste hulp verlenen bij dieren 
• Onderhouden van apparatuur 
 
 
4.  Branchevereisten 
N.v.t. 
 
 


