
Otoscopie uitvoeren 

Deze verklaring wordt afgegeven om het de leerling mogelijk te maken om zelfstandig otoscopie uit 
te voeren voorafgaand aan het maken van oorafdrukken. Deze oorafdrukken kunnen gebruikt 
worden voor het maken van zwemoorstukjes of om er oorstukje van te laten vervaardigen.  
Vooral kinderen zullen vaak in de winkel komen voor het maken van afdrukken voor zwemdoppen 
nadat door de KNO-arts trommelvliesbuisjes zijn geplaatst. Het is daarom van belang dat de leerling 
de otoscopie in voldoende mate beheerst om betrouwbaar vast te kunnen stellen dat oorafdrukken 
gemaakt kunnen worden. 
 
Koppeling met het kwalificatiedossier 

Dit onderdeel komt overeen met werkproces 4.1 van het kwalificatiedossier 
 
Benodigde kennis 

- Anatomie van het oor, vooral gericht op de oorschelp, de gehoorgang en het trommelvlies. 
- Pathologie van het oor, vooral gericht op de oorschelp, de gehoorgang en het trommelvlies. 
- Kennis van otoscopische beelden na operaties aan het uitwendige oor / middenoor. 
- Hygiëne rondom otoscopie 
- Kennis van protocollen m.b.t. doorverwijzing 
-  

Benodigde vaardigheden 

- Toepassen van het hygiëne protocol 
- Op welke manier wordt de otoscopie bedreven: 
- Houding bij otoscopie 
- Systematiek van beoordeling 
- Wat te doen bij “niet pluis” 
-  

Wijze van toetsing 

Praktijkopdrachten 
- Beschrijving otoscopie bij verschillende klanten. 

Theoretische toets 
- Kennis van belangrijke anatomische structuren van het oor 
- Kennis van pathologie van het oor: oorzaken en oplossingen 
- Beoordeling otoscopische foto’s 

Praktische toets 
- Wijze waarop de otoscopie wordt verricht bij medestudent (toetsing samen met het maken 

van afdrukken) 
 

Tijdstip van afgifte 

Bij een tweejarig traject: drie maanden na start van de opleiding.  
Bij een driejarig traject: drie maanden na start van de opleiding.  
Na afronding met een voldoende resultaat van zowel de theoretische als de praktische toets, 
ontvangt de deelnemer een verklaring. Hiermee kan de deelnemer aantoonbaar maken dat hij / zij 
de vereiste handelingen zelfstandig kan uitvoeren. 
Opmerking 
De toetsing voor deze verklaring kan worden uitgevoerd op hetzelfde tijdstip als de toetsing van het 

maken van oorafdrukken. Deze handelingen zijn ook in de praktijk nauw met elkaar verbonden. 


