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Obductie-assistenten

Van oudsher is het beroep van obductie-assistent nooit als werkelijk beroep 
erkend. Het wordt meestal naast een andere betrekking in de gezondheidszorg 
uitgeoefend. Het beroep werd en wordt vooral in de praktijk geleerd, maar het 
ontbrak aan enige scholing.

In 1993 werd door de N.V.O.A. Vesalius het traject uitgezet op weg naar 
erkenning. Het beroepsprofiel werd door de beroepsgroep vastgesteld en de 
vereniging gaf het adviesbureau SOVOV (Wijk bij Duurstede) opdracht een 
bijscholingscursus te ontwerpen. In samenwerking met een stuurgroep, 
bestaande uit o.a. obductie-assistenten en pathologen, is de cursus bijscholing 
obductie-assistenten ontwikkeld. Sinds april 1996 is het beheer van de cursus 
overgedragen aan Stichting Opleidingen Vesalius (SOV).

Uitvoering
De bijscholing wordt uitgevoerd door 
regionaal opleidingencentrum Rijn 
IJssel.

Voor wie?
Deze bijscholingscursus is bestemd 
voor medewerkers in de 
gezondheidszorg. De cursus wordt 
uitgevoerd op MBO-niveau. 
Een vooropleiding op minimaal 
MBO-niveau is wenselijk. Kennis van 
anatomie en fysiologie van het 
menselijk lichaam is onmisbaar.  
Cursisten hebben minimaal 10 
obducties bijgewoond voordat ze 
starten met de cursus. Bij aanvang 
van de cursus of bij een eventuele 
stage moet hiervan een verklaring 
worden overgelegd. Relevante 
werkervaring per module wordt 
tijdens de cursus opgedaan en 
geregistreerd in het praktijk-
document. De cursist dient zelf te 
zorgen voor een stageplaats.

Docenten
De docenten zijn: een patholoog, een 
anatoom, een ziekenhuishygiënist en 
een analist.

Groepsgrootte
De minimale groepsgrootte is vijf 
personen en de maximale groeps-
grootte 20 personen. De volgorde van 
binnenkomst van de inschrijving is 
bepalend bij de toelating. Bij minder 
dan 5 inschrijvingen per module heeft 
roc Rijn IJssel het recht de scholing uit 
te stellen of te annuleren.
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Opbouw van de cursus
De cursus bestaat uit 4 modules:

module 1:
behandelt de hygiëne en veiligheid 
tijdens de obductie.
module 2:
behandelt de obductie van de borst en 
buikholte.
module 3:
behandelt weefsel- en 
orgaanpreparatie
module 4:
behandelt de obductie van schedel en 
ruggenmerg.

De modules kunnen afzonderlijk 
gevolgd worden. Elke module wordt 
afgesloten met een theoretische toets.
Een module bestaat uit drie 
bijeenkomsten, waarvan er minimaal 
twee moeten zijn gevolgd om aan de 
theoretische toets te mogen 
deelnemen.
Voor module 2 en 4 is een 
demonstratieobductie verplicht. Bij 
voldoende score ontvangt u per 
module een bewijs van deelname met 
cijferlijst.
Hebt u module 1 t/m 4 met voldoende 
resultaat afgesloten, de demonstratie-
obducties bijgewoond en is het 
praktijkdocument, dat bij aanvang 
van de cursus verstrekt wordt, 
ingevuld en afgetekend, dan wordt 
het diploma uitgereikt.

Data en tijden 
 
module 1
• donderdag 3 september 2020  

van 13.30 - 16.30 uur 
• donderdag 17 september 2020  

van 13.30 - 16.30 uur 
• donderdag 1 oktober 2020  

van 13.30 - 16.30 uur 
Toets:
• donderdag 15 oktober 2020  

van 13.30 - 15.30 uur

 
module 2
• donderdag 29 oktober 2020  

van 13.00 - 16.00 uur  
Voor aanvang: herkansing toets 
module 1

• donderdag 12 november 2020  
van 13.00 - 16.00 uur 

• donderdag 26 november 2020  
van 13.00 - 16.00 uur  
Toets:

• donderdag 10 december 2020  
van 13.00 - 15.00 uur

module 3
• donderdag 28 januari 2021  

van 13.00 - 16.00 uur 
• donderdag 11 februari 2021  

van 13.00 - 16.00 uur 
• donderdag 25 februari 2021  

van 13.00 - 16.00 uur 
Toets:
• donderdag 11 maart 2021  

van 13.00 - 15.00 uur

 
module 4
• donderdag 1 april 2021  

van 13.00 - 16.00 uur 
• donderdag 15 april 2021  

van 13.00 - 16.00 uur 
• Bijeenkomst 3 demo/practicum bij 

UMC Utrecht wordt in overleg 
gepland vóór 19 mei 2021

Toets:
• donderdag 20 mei 2021  

van 13.00 - 15.00 uur
• Diploma-uitreiking:  

donderdag 17 juni 2021

* wijzigingen in data en lestijden voorbehouden

2 0 20 - 2 0 2 1 



Deze bijscholingscursus is tot stand gekomen in samenwerking met:
AWOZ: stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds Ziekenhuizen
NVOA:  Nederlandse Vereniging van Obductie- Assistenten Vesalius
NVVP: Nederlandse Vereniging Voor Pathologie
SOVOV: adviesbureau voor HRM-vraagstukken in de sector Zorg en Welzijn

Rijn IJssel 
Laboratoriumtechniek
Zijpendaalseweg 167
6814 CJ  Arnhem

Telefoon  (026) 353 72 65
Internet   www. rijnijssel.nl

De kosten per module zijn:
voor leden van NVOA Vesalius: € 820,-
voor niet-leden:  € 954,--

Inschrijving
U kunt inschrijven via een inschrijfformulier, uiterlijk tot 
27 augustus 2020.
Indien een module doorgang vindt, kan er ook nog vlak 
vóór aanvang van die module ingeschreven worden 
(afhankelijk van de groepsgrootte).

Voor inschrijving en informatie kunt u zich richten tot:  
Rijn IJssel, Astrid van de Laar

Antwoordnummer 1573
6800 WC Arnhem

Tel: (026) 312 90 00 
E-mail: a.v.d.laar@rijnijssel.nl

E-mailadres van de coördinator:
m.v.d.bosch@rijnijssel.nl
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