1, 2, 3

TEC time
De dokter op bezoek!

Je kunt deze activiteit ook verwerken in een
belangstellingscentrum of thema rond:
- Een ongeluk
- Gezondheid
- Koorts
- Ziek zijn
- …

Beoogde ontwikkelingsaspecten rond het
domein denkontwikkeling:
- kennis en ervaringen selecteren en
onderzoeken (60)
- kennis en ervaringen structureren (61)
- kennis en ervaringen voorstellen (62)
- kennis en ervaringen integreren (63)
- inzichten verwerven over … techniek
(64)

Ziektes

Beroepen

Medicijnen

…
De dokter op bezoek!

In het
ziekenhuis

Techniek

Wat zit er in die
tas?

Ziek zijn

Hoe snel klopt
je hart?

Hoe werkt dat?

Ervaringssituaties
Explorerend beleven

Ontwikkelingsondersteunend
leren

De kleuters exploreren in de speelhoek met allerlei doktersmateriaal
en EHBO-materiaal.

Je biedt de kleuters een aantal opdrachten aan die ze zo zelfstandig
mogelijk trachten uit te voeren. De opdrachten worden in drie
verschillende stappen aangeboden:
- Wat zit er in die tas?
- Hoe snel klopt je hart?
- Hoe werkt dat?
De kleuters mogen vertellen over hun ervaringen bij de dokter of een
andere belevenis waarbij ze werden verzorgd. Je legt de nadruk in
dit gesprek op de instrumenten, waarvoor ze werden gebruikt, hoe
ze werden gebruikt …

Zelfstandig spelen

De kleuters krijgen de gelegenheid om 'doktertje' of verpleger' te
spelen met het dokters- en EHBO-materiaal in de speelhoek.

Achtergrondinformatie

Huisarts is de benaming voor een gespecialiseerde arts die
niet in een ziekenhuis werkt en die het eerste station is voor
mensen met problemen met hun gezondheid in de ruimste
zin.
Een huisarts heeft een universitaire opleiding gevolgd en in
het zevende jaar kiest hij/zij voor huisartsgeneeskunde.
Na dat jaar is hij gediplomeerd arts. Hij moet dan nog twee
jaar stage doen. De taak van de huisarts is in eerste
instantie aanspreekpunt zijn voor problemen met de
gezondheid van zijn patiënten en overzicht te houden over
de totale situatie van de patiënt.
De huisarts weet van heel veel dingen voldoende om te
weten wanneer iets een kwestie is voor een specialist, en
weet meer van de patiënt, diens omgeving en gezin dan de
andere artsen en zorgverleners waar de patiënt mee in
contact komt. Meestal kent de huisarts zijn patiënten vele
jaren. Hij is zo de coördinator van alle benodigde zorg voor
de patiënt. Van alle problemen die aan de huisarts worden
voorgelegd handelt hij/zij er ongeveer 90 % zelf af en
verwijst in de resterende 10 % door naar een andere arts.

