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In dit jaarbericht vind je de verantwoording voor het ge-

voerde beleid, interviews, cijfers & feiten en onze visie op 

het afgelopen jaar. Dat stond onmiskenbaar in het teken 

van vernieuwing. We hebben duidelijk andere accenten 

gelegd, zo kan je lezen in dit jaarbericht.

In april namen we afscheid van NVDA-voorzitter Gerda 

van Baggem, die haar functie veertien jaar lang met 

verve vervulde. Met haar opvolger Kees Gillis gaan we 

een nieuwe tijd tegemoet.

2014 laat zich misschien wel het 

best omschrijven als een jaar vol 

dynamiek. We hebben diverse 

ledenwerfacties uitgezet, met 

succes! Er zijn ledenenquêtes 

gehouden over maatschappelijke 

problemen, zoals over kindermis-

handeling en zorg mijden. We 

vroegen onze leden naar hun me-

ning over belangenbehartiging, 

ons beleid en onze activiteiten. 

Zeer belangrijk daarbij was scho-

ling. Daarom oriënteerde de NVDA 

zich in 2014 op een evenwichtig 

scholingsaanbod voor assistenten 

in ziekenhuizen, JGZ en huisarts-

praktijken. In 2015 start de NVDA met een voorproefje 

op het nieuwe scholingsaanbod. Ook zal je dit jaar een 

compleet vernieuwde website aantreffen: nog gebruiks-

vriendelijker, overzichtelijker en interactief waar moge-

lijk. Helemaal van deze tijd dus. 

Voor nu: veel leesplezier!

Jellie Klaver,

directeur
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‘Opname in artikel 34 van  
de Wet BIG leidt tot bescherming 
van de titel van doktersassistent. 

Die mag dan alleen gevoerd worden 
door degenen die een opleiding tot  
doktersassistent hebben afgerond. 

We staan pal voor dit  
standpunt. Deze strijd zetten  

we dan ook voort.’

Kees Gillis, nieuwe  
voorzitter van de NVDA

Nieuw  
in 2014!

Raad van Advies

Start NVDA-Academie

Meer dan 300 nieuwe leden

Nieuwe voorzitter
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In de strategienota van 23 mei 2014 werd voor een duidelijke positionering 

gekozen. Concreet: de NVDA is een branchevereniging voor zelfbewuste 

doktersassistenten van jong tot oud, die zich willen ontwikkelen - zowel als 

persoon als in hun vak. De NVDA wil een sterke partner zijn, met een stevig 

netwerk, met oog voor de specifieke positie in de werkpraktijk, strijdend 

voor de belangen van de doktersassistent. Met deze strategienota als uit-

gangspunt is er in 2014 een aantal belangrijke projecten gestart.

•	 Ledenwerving richt zich in de toekomst voornamelijk op studenten en potentiële leden 
in ziekenhuizen. Per saldo kwamen we uit op 5702 leden. De NVDA groeit dus! In deze tijd 
toch iets om trots op te zijn. Meer hierover lees je op pagina 12 van deze bijlage. 

•	  Er is voor gekozen de vereniging meer naar buiten toe te profileren. Dat kan nog veel  
beter, vindt het bestuur. In 2014 heeft de NVDA daarom twee ledenonderzoeken  
gehouden met als doel hiermee de pers op te zoeken: over zorg mijden en over  
kindermishandeling. De respons was zeer hoog, waaruit de betrokkenheid van onze  
leden blijkt.  Meer hierover op pagina 13. 

•	  In de OLV en de Ledenraad is uitgebreid over deskundigheidsbevordering gesproken.  
Er kwamen veel input en suggesties om (eigen) scholing vorm te geven. Daar is  
dankbaar gebruik van gemaakt. Zie ook pagina 6.

•	  De NVDA vraagt zich af of er wel voldoende oog is voor de rol van doktersassistent in een 
zorgomgeving die continu verandert. We willen voorkomen dat er over onze hoofden 
heen wordt beslist. De NVDA blijft zich daarom krachtig inzetten voor de	positie	van		
doktersassistent.

Nieuw bestuur,
andere accenten

B E S T U U R 
E N  B E L E I D

De ontwikkelingen in de Nederlandse zorgsector hebben invloed op de uitoefening van het 
beroep van doktersassistent. Ondanks de bezuinigingen zal de zorgvraag in elk geval in de eerste 
lijn toenemen. Dit betekent een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden, waardoor er 
meer op het bordje van het ondersteunend team en dus ook op dat van de doktersassistent komt 
te liggen. In de tweede lijn zal de opnameduur afnemen en de complexiteit van de zorgvraag 
juist toenemen. Verder bemerkt de NVDA de noodzaak van meer scholing en/of opleiding. De 
doktersassistent is in de ogen van de NVDA uitstekend toegerust om zich meer toe te leggen op 
het triageren, het informeren en adviseren van de patiënt en om meer medisch-technische taken 
uit te voeren. Daardoor kan de doktersassistent de taken van de (huis)arts verlichten en kunnen 
zorgkosten worden gedrukt.

Deskundigheid optimaal inzetbaar
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B E S T U U R 
E N  B E L E I D

‘We blijven strijden’
2014 staat in meerdere opzichten symbool voor vernieuwing. Allereerst vanwege het aantreden 

van Kees Gillis, de nieuwe landelijke voorzitter. Hij nam op de algemene ledenvergadering in 

april 2014 het stokje over van Gerda van Baggem.

Jazeker, hij had er maar wat zin in. En 
nog steeds! Zo’n prachtige beroeps-
vereniging overnemen waar met 
professionele mensen, bérgen kennis 
en heel veel enthousiaste leden voor 
de goede zaak wordt gestreden. ‘Al vrij 
snel kreeg ik in de gaten dat dit een 
sterke vereniging is’, blikt Kees terug 
op zijn eerste weken. ‘Veel zaken heeft 

de NVDA namelijk al uitste-
kend op de rit, zoals het 

waterdichte compe-
tentieprofiel van de 

doktersassistent, het 
Kwaliteitsregister en 
de manier waarop 
in 2014 succesvol 
nieuwe leden 
werden gewor-
ven. Meer groei, 
dat is één van 
mijn voornaamste 
doelen voor de 

komende jaren, 
samen met meer 

profilering naar buiten 
toe.’

Wet	BIG
Er zijn in 2014 veel tijd en energie 
gestoken in de bescherming van 
de titel van doktersassistent. Tal van 
strategische gesprekken werden 
gevoerd, waaronder met het Minis-
terie van VWS, met Kamerleden, met 
InEen, GGD Thor, de LHV, de NVvPO 
en de NHG. ‘De NVDA is al dik 15 jaar 
bezig met deze lobby, legt Kees uit. ‘En 

terecht. Want nog steeds kan iedereen 
zich doktersassistent noemen. Wij wil-
len dat dit goed geregeld wordt door 
het beroep van doktersassistent onder 
artikel 34 van de Wet BIG te krijgen. 
In 2014 hebben we weer een paar 
stappen in de goede richting gezet. De 
NVDA wilde weten op grond van welke 
criteria we in die wet kunnen worden 
opgenomen. Wat blijkt? De bottleneck 
zit ’m vooral in de vraag of doktersas-
sistent een zelfstandig beroep is. Ja, 
vinden wij, want de doktersassistent 
voert wel degelijk zelfstandig zorgta-
ken uit. Maar het Ministerie twijfelt. 
We gaan nu een officiële aanvraag 
indienen om te worden opgenomen in 
de Wet BIG onder artikel 34.’ 

Extra	mankracht
In 2015 gaan we verder op zoek naar 
steun voor ons verhaal, zegt Kees. 
‘Het wetsvoorstel komt pas in 2016 in 
de Kamer. We hebben dus nog even. 
Maar om alle argumenten nog eens 
goed te onderbouwen, gaan we de 
komende tijd extra mankracht inhuren: 
externe adviseurs die ons hierbij kun-
nen ondersteunen. Die ons standpunt 
begrijpen en ons helpen om onze 
argumenten beter te verwoorden. Die 
de noodzaak zien, in het belang van 
de patiënt. Hoe dan ook, wij blijven 
strijden! Desnoods tegen de stroom in.’

Zelfstandig	beroep	of	niet?
Werkt de doktersassistent zelfstan-
dig of onder verantwoordelijkheid? 
De dokter is verantwoordelijk, zegt 
de wet. Maar de zorg gaat steeds 
meer naar de eerstelijn, constateert 
de NVDA. De doktersassistent krijgt 
dus meer taken, verantwoordelijk-
heden en complexe handelingen 
die zelfstandig worden uitgevoerd. 
Daarom zijn opleiding, na- en 
bijscholing zo belangrijk, zegt Kees 
Gillis. ‘Alleen dan blijft het vak op 
niveau.’

Kees Gillis nam op de alGemene ledenverGade-
rinG in april 2014 het stoKje over van Gerda 
van BaGGem.

Kees Gillis: 
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B E S T U U R 
E N  B E L E I D

‘Je moet je eigen 
Om de NVDA te ondersteunen bij belangrijke beslissingen werd 

in 2014 een Raad van Advies aangesteld. Wil Bosch is één van 

de leden. ‘Ik denk altijd in scenario’s.’ Ook de zwartste moeten 

aan bod komen, vindt hij.

Het werkzame leven van Wil Bosch laat 
zich niet gemakkelijk samenvatten. 
Maar zijn brede (inter)nationale ma-
nagementervaring in de farmaceuti-
sche industrie, zijn ervaring met public 
affairs en diepgaande kennis van het 
Nederlandse zorgstelsel maken hem 
een waardevolle gesprekspartner voor 
bestuur en directie van de NVDA. Tel 
daar zijn uitgebreide netwerk bij de 
overheid, adviesorganen, ziekenhuizen 
en patiëntenverenigingen bij op en 
niet te vergeten het gemak waarmee 
hij aanbelt bij de Tweede Kamercom-
missie. ‘Je pakt gewoon de telefoon. 
Dat werkt altijd!’

Eigen	verhaal
Om maar gelijk met de deur in huis te 
vallen, is hij bij uitstek de juiste man 
om voor de belangen van de NVDA 
in Den Haag te lobbyen? Bijvoorbeeld 
als het gaat om het beroep doktersas-
sistent op grond van artikel 34 van de 
Wet BIG geregistreerd te krijgen? ‘Nee,’ 
zegt hij verrassend genoeg. ‘Ik vind dat 
de NVDA dat zelf moet doen, omdat 
een beroepsvereniging het beste zélf 
haar eigen verhaal kan vertellen. Ik kan 
slechts adviseren. Dan zeg ik: wat wil 
je nu eigenlijk duidelijk maken? Stel 
bijvoorbeeld eens een lijst op van za-
ken die misgaan als een praktijk géén 
doktersassistent heeft. Het liefst in 
hapklare brokken, zodat zo’n Tweede 
Kamerlid geen moeite hoeft te doen 
om het te begrijpen.’ 

Poortwachter
De wereld van de cure en de care is 
enorm in beweging. Daarmee vertelt 
Bosch natuurlijk niets nieuws. We 
mogen de gevolgen van de transities 
in de Wmo, de jeugdzorg, de oude-
renzorg en de ggz niet onderschatten. 
Nog afgezien van de bezuinigingen, is 
zijn stellige mening. ‘De eerstelijn zal 
meer en meer een poortwachter van 
zorg in de buurt worden. Ik verwacht 
daarbij dat het aantal multidisciplinaire 
praktijken flink zal stijgen. Dat heeft ge-
volgen voor het werk van de dokters-
assistent. Of dat er leuker op wordt? 
Dat is natuurlijk een heel persoonlijk 
kwestie, maar feit is dat het aantal 
technisch medische handelingen zal 
afnemen. Tja, en hoe houd je dan het 
beroep aantrekkelijk? Daar zullen wij 
ons als Raad van Advies over moeten 
buigen.’

Begin	bi j 	zelfonderzoek
Wil Bosch vindt, vanuit zijn generalisti-
sche helicopterview, dat de NVDA alle 
opties moet openhouden. Denken in 
scenario’s, noemt hij dat. ‘Wat nou als 
de BIG-registratie niet doorgaat? Wat 
wordt dan je doel? Mijn advies is in elk 
geval: leg contact met alle direct be-
langhebbenden om je heen. Haak aan 
bij organisaties die dezelfde belangen 
hebben. Bij de LHV bijvoorbeeld: huis-
artsen willen en kunnen niet zonder de 
doktersassistent. Hoe vaak ik dat niet 
door een huisarts heb horen zeggen. 

Maar vooral: begin bij zelfonderzoek. In 
de zorg kennen we maar één con-
stante: dat is de verandering. Het is dus 
zaak om te weten welke koers je wilt 
varen.’

Wil Bosch, lid 
van de kersverse 
Raad van Advies

koers varen’
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M E D I S C HS C H O L I N G

Scholing is essentieel om het vak van doktersassistent naar een hoger niveau te 

tillen. In 2014 hebben we veel nieuwe ontwikkelingen op dit vlak gezien.

Geschoold sta je sterker. Dat begint al bij de basis, vindt 
de NVDA. Daarom moet de opleiding tot doktersassistent 
van hoge kwaliteit zijn. Als deelnemer binnen een com-
missie van Calibris heeft de NVDA adviezen gegeven over 
het nieuwe kwalificatiedossier van de doktersassistent 
en over keuzedelen die opleidingen vanaf 2016 moeten 
aanbieden. Denk daarbij aan Triage, Medisch technische 
handelingen, Specifieke doelgroepen, Geneesmiddelen-
kennis en Eerstelijns- en Ketenzorg. 

Einde	van	Cal ibris
In 2014 nam de NVDA ook deel aan gesprekken over 
de gevolgen van het verdwijnen van Calibris en andere 
kenniscentra per 1 augustus 2015. Als onderdeel van 
een bezuinigingsoperatie worden hun (wettelijke) taken 
overgenomen door S-BB, de stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Beroepsorganisaties voor 
werknemers in de eerstelijnszorg – zoals de NVDA, LHV, 
InEen, KNMP en KNMT – hadden binnen de structuur van 
Calibris een duidelijke adviserende rol. Het is de vraag 

of dat ook binnen S-BB nog het geval zal zijn. In 2015 
weten we daarover meer. Dan wordt duidelijk of, en zo ja 
hoe, de NVDA haar vertegenwoordigende rol binnen het 
onderwijs kan voortzetten. 

Stageplaatsen
Behalve binnen Calibris is de NVDA ook vertegenwoor-
digd in een Platform Doktersassistenten, dat een aantal 
ROC’s in het noorden van Nederland opzette. Binnen dat 
platform worden kennis en knelpunten in het onder-
wijs gedeeld. Ervaringen met het digitale systeem voor 
leerlingenbegeleiding Competent worden uitgewisseld. 
De NVDA heeft haar leden opgeroepen om stageplaat-
sen beschikbaar te (laten) stellen, omdat daar een tekort 
aan is.
 
NVDA-Academie
In 2014 zette de NVDA de eerste concrete stappen op 
weg naar de NVDA-Academie. Samen met regiobesturen 
werd een ruim scholingsaanbod geformuleerd dat nauw 
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S C H O L I N G S C H O L I N G

aansluit op de beroepsuitoefening van doktersassisten-
ten, ongeacht hun werkveld. Partners zijn benaderd om 
de inhoud van het scholingsaanbod voor hun rekening te 
nemen; regio’s krijgen een belangrijke rol in de praktische 
ondersteuning van de scholing. In dit vakblad werd regel-
matig gepubliceerd over het nieuwste scholingsaanbod. 

Intervisiebegeleiders
In samenwerking met de NVDA heeft het NHG in 2014 
achttien intervisiebegeleiders opgeleid. Na een lang en 
intensief traject – met trainingsdagen, oefeningen in de 
praktijk, zelfstudie en verslaglegging van bijeenkomsten 
en stage – kregen zij in november 2014 hun certificaat 
uitgereikt. De NVDA wil de intervisiebegeleiders gaan 

Professioneel
Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrij-
ven in het Kwaliteitsregister doktersassistent, een ini-
tiatief van de NVDA uit 2011. Zij maakt op die manier 
inzichtelijk dat zij haar deskundigheid bijhoudt. Zo 
zien patiënten, collega’s, werkgevers en zorgverzeke-
raars dat ze met een professional te maken hebben.

Partners	in	scholing
Een van de belangrijke partners voor de NVDA-Aca-
demie is het NHG. Deze wetenschappelijke vereni-
ging van huisartsen verzorgt in 2015 Triage in de 
Dagpraktijk en de StiP-cursus Buikklachten. Daarnaast 
wordt samen met het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht UMCU scholing voor doktersassistenten 
in het ziekenhuis ontwikkeld. De GGD Academy 
initieerde speciaal voor doktersassistenten een cursus 
Motiverende Gespreksvoering en de cursus Mishan-
deling en Geweld in huiselijke sfeer.

faciliteren bij het opzetten van intervisiegroepen waar je 
je bij kunt aansluiten. Tijdens intervisie kun je problemen 
uitdiepen waar je tijdens je werk tegenaan loopt en daar-
voor oplossingen zoeken. Intervisiebegeleiders helpen je 
om dit op een methodische wijze te doen. 

Opleiding	tot 	SOH
De NVDA heeft in 2014 in samenwerking met DOKh en 
KOEL de opleiding tot Spreekuurondersteuner aangebo-
den. Leden van de NVDA kregen korting op het inschrijf-
geld. Doktersassistenten leren zelfstandig klein letsel 
en veel voorkomende klachten af te handelen, zoals 
bijtwonden, brandwonden, mictieklachten en keelpijn. 
De opleiding van zeven dagdelen was binnen een mum 
van tijd volgeboekt. Vanwege dit succes biedt de NVDA 
deze opleiding in 2015 opnieuw aan.



Communicatie

De NVDA is in 2014 volop aan de slag gegaan met het 

vernieuwen van de website en het opfrissen van de huisstijl.

Samen met designer en webmaster is 
de NVDA begonnen met het ontwer-
pen, bouwen en vullen van een geheel 
nieuwe website. Die wordt hèt gezicht 
van de vereniging, waarin iedere 
doktersassistent - ongeacht leeftijd, 
werkveld of regio - zich kan herken-
nen. De site straalt onze belangrijkste 
boodschap uit: de doktersassistent en 
de NVDA zijn zelfbewust, deskundig, 
professioneel, gericht op zelfont-
plooiing, (regionale) ontmoeting en 
individuele dienstverlening. Het uit-
gangspunt is niet: wat willen wij kwijt? 
We gaan bij de nieuwe site juist uit van 
jullie vragen: wat willen jullie weten en 
is dit gemakkelijk te vinden? 

De	nieuwe	website. 	Wat 	verandert 	er?
 - Leden krijgen een exclusieve mailalert als er interessante vacatures zijn  

in hun regio en/of werkveld;
 - Regio’s krijgen een eigen pagina op de website;
 - Je kunt je eigen cv onder de aandacht van werkgevers brengen;
 - Er komen meer FAQ’s;
 - De site wordt interactiever;
 - Ook geschikt voor mobiele telefoon via Android en IPhone;
 - Ook de jongere doelgroep (25 - 45 jaar) zal zich aangesproken voelen;
 - Nieuws wordt prominenter en anders gebracht;
 - Focus op: helder, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Huissti j l
Medio 2015 gaan we online. Je ontvangt hierover bericht in je mail. Gekoppeld 
aan de nieuwe website zijn de introductie van een opgefriste huisstijl en, in een 
later stadium, van kadernet. Dit is een soort intranet voor actieve leden in de 
regio. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om Facebook en LinkedIn te 
koppelen aan de nieuwe site.

nieuw jasje in een

8De Doktersassistent  mei 2015

W E B S I T E
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M E D I S C HH A R D E  C I J F E R S

2014:
Toegegeven. Cijfers alleen zeggen  
lang niet alles. Maar soms spreken  
ze voor zich.
Achter 	de	schermen
Gedurende het jaar 2014 waren bij 
de NVDA gemiddeld 4,2 werkne-
mers in dienst op basis van een 
fulltime dienstverband. Alle mede-
werkers (8) werken parttime. Het 
NVDA-kantoor kent op maandag 
t/m donderdag vaste openingstij-
den. Geregeld is de vereniging ook 
op vrijdagochtend bereikbaar. In 
2014 heeft de toename aan e-mails 
zich voortgezet. Daarom is er voor 
gekozen om voor bepaalde on-
derwerpen aparte e-mailadressen 

Moeizaam
De NVDA is de grootste werknemersvertegenwoor-
diger bij de onderhandelingen over de cao Huisart-
senzorg en via de FBZ (Federatie Beroepsorganisaties 
in de Zorg) partij bij onderhandelingen over de 
Universitair medische centra, de cao Ziekenhuizen 
en Gezondheidscentra. Het akkoord dat in 2014 
bereikt werd over de cao huisartsenzorg voorziet in 
een loonsverhoging van 1 procent per 1 januari 2014 
en verhoging van de eindejaarsuitkering, ook met 1 
procent. De onderhandelingen over een nieuwe cao 
– eind 2014 gestart – kenden een moeizame start. 
Moeizaam verliepen in 2014 ook de onderhandelin-
gen over de cao ziekenhuizen (acht maal afgebro-
ken) en Gezondheidscentra (door InEen onverwacht 
opgezegd). In 2015 werden deze onderhandelingen 
overigens wel vlot getrokken, zo blijkt uit de tot-
standkoming van een nieuwe cao voor de zieken-
huizen en uit berichtgeving van FBZ over de cao 
gezondheidscentra.

Cijfers 
& feiten

Harde cijfers van de NVDA*
Opbrengsten
Contributie    523
Vakblad/advertenties      46
Cao bijdrage LHV      48
Overige baten**    218
Totaal          € 835

Lasten
Personeel/huisvesting/afschrijvingen     315
Vakblad De Doktersassistent    122
Bestuurskosten      77
Projecten/activiteiten    145
Overige/algemeen/organisatie incl. PR  131
Totaal € 790

*  In duizenden euro’s
** O.a.: accreditatie, serviceproducten en website 
 advertenties. 

aan te maken: congres@nvda.nl, 
cao@nvda.nl, register@nvda.nl en 
bestuurssecretariaat@nvda.nl. 
Voor andere en algemene vragen 
blijft het mailadres: secretariaat@
nvda.nl. Steeds vaker begroeten wij 
leden die bij de NVDA in Utrecht 
cursussen volgen. Het afgelopen 
jaar waren dat de opleiding tot 
Spreekuurondersteuner huisartsen 
(SOH) en cursussen op het gebied 
van samenwerking en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Steeds meer doktersassistenten schrijven 
zich in in het Kwaliteitsregister Doktersas-

sistent, ondergebracht bij Kabiz.  
Op 1 januari 2014 waren er 3705  

ingeschreven en op 31 december 2014 
4388. Dit betekent een mooie toename 

van 683 in het Kwaliteitsregister. Komend 
jaar worden de criteria om je te kunnen 

registreren herzien, omdat op 30 juni 
2016 de eerste termijn van vijf jaar van 

het Kwaliteitsregister afloopt.  
Bij herregistratie wordt altijd over de 

afgelopen vijf jaar teruggekeken of er vol-
doende punten zijn behaald en aan het 

aantal uren werkervaring is voldaan. 

Meer 
inschrijvingen bij 

Kwaliteitsregister
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Mr. Jane Kramer: www.nvda.nl

80 x juridisch 
advies

Leden van de NVDA hebben recht op een half uur gratis 

juridisch advies per jaar. Het secretariaat verwijst je dan 

door naar advocaat mr. Jane Kramer. Zij zag in 2014 het 

aantal ontslagen onder doktersassistenten toenemen.

Het aantal keren dat voor juridisch 
advies naar Mr. Jane Kramer werd 
doorverwezen lag in 2014 rond de 
tachtig. Dat aantal neemt door de 
jaren heen toe, constateert Jane. 
Is daar een verklaring voor? ‘Dat 
heeft in elk geval te maken met het 
stijgende ledenaantal bij de NVDA. 
Logisch dat dan ook het aantal door-

verwijzingen evenredig toeneemt. 
Wat verder meespeelt, is dat we in 
2014 pittige veranderingen hebben 
gezien in de cao Huisartsenzorg. 
Begin 2014 is namelijk het akkoord 
tot stand gekomen over de doorbe-
taling van de ANW toeslag tijdens 
vakantie op de huisartsenposten. 
Dit is een bijzonder intensief traject 
geweest, waarbij met alle betrok-
kenen en ook de leden veel overleg 
heeft plaatsgevonden.’ Naast cao, 
vakantie(opname), ziekte, overname 
huisartsenpraktijk, inschaling FWHZ/
salaris en scholing zijn arbeidscon-
flicten vaak de reden geweest om 
naar Jane door te verwijzen. ‘In 2014 
heb ik op dat punt een opmerkelijke 
toename gezien, waarbij het aantal 
ontslagen hoger lag dan voorgaande 
jaren. Een echte verklaring heb ik 
daar niet voor. Maar blijkbaar leiden 
de ontwikkelingen in de huisartsen-
zorg en de aanstaande wijzigingen in 
het arbeidsrecht tot meer vraag naar 
juridische hulp.’

Gratis juridisch 
advies speciaal 
voor leden
Top 5 onderwerpen

1. Ziekte en reïntegratie
2. Scholing
3. Vakantie
4. Ontslag
5. Overname van de 

praktijk

Ook afgelopen jaar kon de website 
van de NVDA zich verheugen in een 
groeiend aantal bezoekers, namelijk 
gemiddeld zo’n 22.000 per maand. 
De populairste pagina is met kop en 
schouders de vacaturepagina met bijna 
390.000 weergaven in totaal: iets meer 
dan 34% van de totale paginaweerga-
ven van 1.145.000 in 2014. 
De paginaweergaven stegen zo’n 5 % 
ten opzichte van 2013. Het gebruik van 
Internet Explorer als browser is stevig 
afgenomen, hoewel nog steeds de 
meest gebruikte browser. Het gebruik 
van Chrome nam met bijna 85% toe. 
Ook zien we een stijgende trend in het 
gebruik van mobiele apparaten, inmid-
dels 38% van de bezoekersaantallen. 
De nieuwe website die binnenkort on-
line gaat, is zo gebouwd dat je hem op 
mobiele apparaten goed kunt bekijken. 
Als we de statistieken vergelijken met 
die van 2010, zien we in totaal ruim 
65% meer paginaweergaven. Ook inte-
ressant: de verschuiving van de regio’s 
waar de bezoekers vandaan komen!

‘In 2014 
toename 
ontslag’

2014	vs	2013	(Gebruikers	per	Regio)

2014	vs	2010	(Gebruikers	per	Regio)

•	 Aantal gebruikers: 185.157
•	 Aantal sessies: 507.135
•	 Aantal paginaweergaven: 1.145.330
•	 Ten opzichte van 2013 is met name de groei 

van het aantal bezoekers uit Noord-Holland 
opvallend. 
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H A R D E  C I J F E R S

CADD
In 2014 is de naam van de CADP gewijzigd in CADD (Commissie Accreditering Des-
kundigheidsbevordering Doktersassistenten. De commissie beoordeelt de cursussen 
voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en triagisten, hierbij ondersteund 
door de LHV, Ineen en het NHG. Per 1 september 2014 zijn de criteria voor accredi-
tatie en instellingsaccreditatie aangescherpt. In 2014 zijn er 225 cursusaanvragen 
geweest, dat zijn er 11 minder dan in 2013. Hiervan zijn er 218 geaccrediteerd, 
5 afgewezen en 2 ingetrokken door de aanbieder. Er zijn 11 nieuwe instellings-
accreditaties (IA’s) toegekend. Er is 10 keer vergaderd, inclusief de beleidsvergade-
ring. De commissie is in 2014 uitgebreid met 3 personen. Hiermee komt het aantal 
commissieleden op 12. Er zit helaas geen huisarts in de commissie.

Opzeggen: andere baan of te duur
Er hebben in 2014 bijna 600 leden opgezegd. Vaak vanwege  
een andere baan, anderen vinden het lidmaatschap te kostbaar. 
Mede dankzij intensieve ledenwerfacties kreeg de NVDA er  
in 2014 bijna 300 nieuwe leden bij.

Groei
Aantal leden op 1 januari 2014 : 5403
Aantal opzeggingen    : 595
Aantal nieuwe leden : 894
Aantal leden op 31 december 2014 : 6297 
Aantal leden op 1 januari 2015 : 5702

Groei                                                       : 299 leden

Het aantal abonnementen blijft stabiel op ca. 400.

Verdeling werkvelden van leden
Huisartsenpraktijk  72,3%
Gezondheidscentra  7,2%
Ziekenhuis  4,3%
Huisartsenpost  3,7%
Apotheekh. huisarts  1,8%
JGZ  1%
Arbodienst  0,8%
Verpleeghuis  0,5%
GGD  0,4%
Anders/onbekend  8%

Totaal  100%

Amsterdam 309

Brabant NO 200

Brabant West 269

Den Haag 302

Drenthe 390

Eindhoven 217

Flevoland 158

Friesland 438

Gelderland 698

Groningen 306

Limburg 208

Limburg Noord  80

Limburg Zuid 83

Noord-Holland 572

Overijssel Nrd Geld  552

Rotterdam 406

Tilburg 212

Utrecht 649

Zeeland 89

Verdeling	 leden	per 	regio	
(sommige	 leden	staan	bij	
meerdere	regio’s 	 ingeschreven)
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Reminder: 
maak uw  

doktersassistent lid.  
Opsturen voor 

10 december 2014

L E D E N

Succesvolle ledenwerfcampagnes

De NVDA 
groeit!

Jij zorgt voor de patiënt en wij zorgen voor jou! Dat is de slogan van onze ledenwerfcampagne, 

die in 2014 officieel van start ging. De actie naar de werkgevers in de huisartsenzorg: Zorg voor 

uw patiënt. Investeer in de doktersassistent was de meest succesvolle en leverde bijna 300 nieuwe 

leden op. Daardoor mogen we spreken van groei. In deze tijd toch iets om trots op te zijn. 

In 2014 kwamen er, mede door de 
verschillende acties, bijna 900 nieuwe 
leden bij. Helaas waren er ook 595 op-
zeggers. De meesten hiervan stoppen 
met het werken als doktersassistent of 
gaan met pensioen. En dat is waarom 
we ons in de ledenwerving ook gaan 
richten op de ‘jongere garde’: de 
student, de starter en de medior (van 
20- 25 jaar, resp. 25-35 jaar).  

‘We zien dat veel doktersassistenten 
die geen lid zijn van de NVDA, via hun 
collega’s die wel lid zijn, aan relevante 
informatie komen. Door het vakblad 

De Doktersassistent, mondeling of via 
de website. Op dat punt zie ik duidelijk 

ruimte voor een andere aanpak met meer 
individuele toegevoegde waarde.  
We zullen wel moeten, als we ons 

streefaantal van 10 duizend leden in  
2020 willen realiseren.’  

Kees Gillis, voorzitter NVDA.

2015
In 2015 oriënteren we ons op dokters-
assistenten werkzaam in de ziekenhui-
zen en de JGZ. Ook benaderen we de 
ROC’s (Regionale Opleidingscentra) 
om meer bekendheid te krijgen bij 
studenten. 

U N I E K E  A C T I E

Beste doktersassistent,
Hoe meer leden, hoe sterker we staan als gesprekspartner, cao-onderhandelaar 
en woordvoerder. Meld je collega aan zodat ook zij of hij kan genieten van de 
vele voordelen van het lidmaatschap, zoals korting op nascholingen, een stem 
in de CAO Huisartsenzorg, CAO Ziekenhuizen en CAO Gezondheidscentra, de 
gratis nieuwsbrief, het vakblad en gratis juridisch advies. 

Fikse kor ting
Zelf ontvang je een kortingsbon van HEMA, Doug-las of Intratuin t.w.v. € 10 als cadeautje. Je mag zelf kiezen. Jouw collega krijgt hetzelfde bedrag als korting op haar lidmaatschap. 

De contributie bedraagt in 2014 € 95. Naar rato be-taalt je collega dan bijvoorbeeld per 1 juli € 47,50. Na aftrek van de korting is dat dus € 37,50. En jij ontvangt een bon naar keuze. Zijn jullie werk-zaam in de huisartsenzorg? In de cao staat dat  de werkgever minimaal de helft van je contributie  

betaalt (tot een max. van € 60). Laat je collega  profiteren van de voordelen van het lidmaatschap. Doe het vandaag nog! 
Het kan ook op www.nvda.nl/lidwordenmetkorting.
Vriendelijke groeten, 

Jellie Klaver
Directeur NVDA

Maak je
collega 

lid
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stellen of zelfs niet te laten doen, het 
zogenaamde zorg mijden. De dokters-
assistent heeft hierin een belangrijke 
signalerende functie.

Ik 	kan	het 	niet 	betalen
95 procent van de ondervraagde 
doktersassistenten maakt mee dat 
patiënten niet weten dat een door de 
huisarts aangevraagd of geadviseerd 
vervolgonderzoek of behandeling 
onder het eigen risico valt. Bijna de 
helft van de respondenten maakt dit 
meerdere keren per week mee. 97 pro-
cent maakt wel eens mee (variërend 
van een tot enkele keren per maand), 
dat kosten vervolgens de reden zijn 
om af te zien van een behandeling, 
medicatie of vervolgonderzoek. 80 
procent ziet patiënten met dezelfde 
aanhoudende of verergerde klachten 
op consult terugkomen. 

L E D E N

Succesvolle ledenwerfcampagnes Enquêtes over maatschappelijke vraagstukken

Wat vind jij ervan?
De NVDA wil graag weten wat er leeft onder de leden. Daarom houden we sinds vorig jaar  

digitale enquêtes die een onderzoeksbureau voor ons uitvoert. Zo weten we meer over wat er 

speelt op de werkvloer. En kunnen we eventueel met de resultaten naar buiten treden, zoals 

gebeurde met de response op de vragen over het mijden van zorg.

In juli 2014 onderzocht de NVDA hoe 
vaak doktersassistenten in aanraking 
komen met het mijden van zorg. Extra 
onderzoek, verwijzingen en medicatie 

Kindermishandeling 
Uit de NVDA-enquête van eind 2014 
over de meldcode blijkt dat de ken-
nis hierover nog onvoldoende is. En 
dat terwijl de roep om een actieve 
rol van zorgprofessionals bij kinder-
mishandeling steeds luider wordt. 
De invoering van het verplicht 
hanteren van de Meldcode Kinder-
mishandeling in juli 2013 moet tot 
een betere aanpak leiden. 
Uit de response van ruim 700 
doktersassistenten bleek verder 
dat ruim de helft van de respon-
denten niet op de hoogte is van 
de kindcheck die deel uitmaakt 
van de meldcode. Deze houdt in 
dat de zorgprofessional checkt of 
een volwassen cliënt met ernstige 
problematiek kinderen heeft om 
voor te zorgen. 40  procent van de 
respondenten had het afgelopen 
jaar een vermoeden van kindermis-
handeling. 93 procent tot slot heeft 
behoefte aan (extra)  
scholing, terwijl maar éénderde 
scholing volgde. 

via de huisarts vallen onder het eigen 
risico en komen dus deels voor reke-
ning van de patiënt. De patiënt kan 
besluiten om vervolgonderzoek uit te 
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 & 
L E U K  &  N U T T I G

Leuk   nuttig
De NVDA kwam in 2014 naar je toe! Aan het 

eind van vorig jaar was dat maar liefst in zeven 

regio’s. Regiobesturen door het hele land  

organiseerden een tweejaarlijkse contact-

avond. Op deze interactieve bijeenkomsten 

ontmoetten collega’s, actieve leden in de regio 

en vertegenwoordigers van de NVDA elkaar. 

De avonden zijn bedoeld om infor-
matie en ervaringen uit te wisselen, 
te vertellen wat de vereniging van 
plan is, input van de werkvloer te 
krijgen, inhoudelijke lezingen of 
workshops door gastsprekers te 
volgen en nader kennis te maken. 
Het waren in 2014 weer geslaagde, 
gezellige en leerzame avonden 
met in totaal bijna 350 deelnemers. 
Bedankt regiobestuurders!

Waar zaten  Wat werd
we in 2014? er besproken?
 22/10  Heerenveen Brug tussen opleiding en werkvloer
 29/10  Roermond  Hernia, fabels en feiten en Chronisch dagelijkse hoofdpijn
 30/10  Alkmaar Arbeidszaken: van overeenkomst en cao tot aan conflict
 3/11  Rijswijk Triage en het Landelijk Schakelpunt
  5/11  De Bilt Cardiale klachten en leefstijladviezen
 12/11  Tilburg Omgaan met eigenaardige mensen
 13/11  Arnhem Genderspecifieke aspecten in de zorg

In 2014 kwamen er zo’n  
350 deelnemers naar een  

contactavond, waarvan slechts 
10% geen lid was. Van deze 10% 

is 50% lid geworden!

Overlegvergadering

veel van de activiteiten die de nvda opzet, zijn moGelijK danKzij de inzet 
van de BetroKKen commissie- en Bestuursleden. om die reden KreGen de 
Kaderleden aansluitend aan de olv van septemBer een uitje aanGeBoden in 
het openluchtmuseum te arnhem. zo Konden de onderlinGe contacten op 
een ontspannen en ‘cultureel verantwoorde’ manier worden aanGehaald.

Twee maal per jaar heeft de NVDA tijdens een overlegvergade-
ring (OLV) haar commissie- en bestuursleden geconsulteerd. 
In februari maakten de leden kennis met de nieuwe voorzitter 
Kees Gillis. 
De leden werd gevraagd een reactie te geven op de Position 
Paper en bevraagd op het voornemen om het beleid van bij- 
en nascholing te versterken. Met als stip op de horizon: een 
NVDA-academie.  In september werden een verder uitgewerkt 
voorstel voor een scholingsaanbod en het aanvragen van 
instellingsaccreditatie besproken. 

Utrecht

Heerenveen

Alkmaar

Tilburg

Arnhem

Rijswijk

De Bilt

Roermond
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S S F H

Wat wil de SSFH?
De SSFH wil de komende twee 
jaar 150 extra doktersassistenten, 
200 POH’s somatiek en 250 POH’s 
GGZ opleiden. Daarvoor worden 
er opleidingsmogelijkheden en 
stageplaatsen gecreëerd voor zij-
instromers vanuit andere sectoren. 
Bijvoorbeeld uit algemene zieken-
huizen en uit de GGZ.

NVDA: werk maken van werk

Zorgen over carrièrepad
Goede zorg kan alleen worden geleverd als de (huis)arts voldoende en gekwalificeerd perso-

neel heeft. Daarom hebben werkgevers en werknemers in de huisartsenbranche de Stichting 

Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) opgericht. De SSFH zet zich onder meer in voor meer sta-

geplaatsen, stagevergoedingen, praktijkbegeleiding en de werving van personeel.

Het doel is om uiterlijk 2017 zeshon-
derd medewerkers - waarvan 150 
nieuwe doktersassistenten - uit andere 
zorgbranches te laten instromen in 
ondersteunende functies in de huis-
artsenzorg. Onder meer door omscho-
ling. ‘Een heel goed initiatief ’, zegt 
NVDA-voorzitter Kees Gillis, die in het 
dagelijks bestuur van de stichting zit. 
Voor de NVDA-leden speelt er een 
belangrijke kwestie. Kees: ‘We weten 
inmiddels dat de POH op termijn gaat 
verdwijnen en overgaat in de functie 
van praktijkverpleegkundige. Dat kan 

‘Van doktersassistent naar  
praktijkverpleegkundige.  

Wij zeggen: dat gaat niet werken’. 
Kees Gillis, voorzitter.

grote gevolgen hebben. Want nu kan 
je als doktersassistent nog gemak-
kelijk POH worden. Maar wat als dat 
traject straks verdwijnt? Dan zou je als 
doktersassistent een HBO-V opleiding 
van vier jaar moeten volgen, naast je 
baan, om praktijkverpleegkundige 
te worden. Wij zeggen: dat gaat niet 
werken. Daarom pleiten wij voor een 
aangepast opleidingstraject. Met di-
verse vrijstellingen en in elk geval een 
leer/werksituatie. Los daarvan is het 
maar de vraag of het zo verstandig is 
dat de POH als functie gaat verdwijnen.’
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Renée Amons (57) is lid van de Ledenraad geworden:

‘Mensen, 
wat speelt 
er veel’
De NVDA heeft een Ledenraad, het hoogste 

orgaan van de vereniging. Renée Amons,  

doktersassistent bij een gezondheidscentrum, 

besloot zich in 2014 aan te melden als lid.

De Ledenraad praat mee over het meerjarenbeleid, over 
geld, over de structuur van de vereniging en heeft daar-
naast de bevoegdheid om het bestuur te controleren. De 
Ledenraad kent een evenwichtige samenstelling, waarbij 
doktersassistenten uit de verschillende werkvelden zijn 
vertegenwoordigd. Renée Amons werkt bij een asiel-
zoekerscentrum in Almere. Zij hoorde dat de Ledenraad 
vers bloed kon gebruiken en besloot zich aan te melden. 
‘Ik ben pas op latere leeftijd als doktersassistent gaan 
werken en nu vier jaar lid van de NVDA. Bij de laatste 
algemene ledenvergadering werd er verteld over de 
toekomstige positie van de doktersassistent, de verande-
ringen in de zorg en hoe de NVDA zich wil inzetten voor 
titelbescherming. Toen dacht ik: goh, wat interessant 
allemaal. Daar wil ik wel aan bijdragen. Ik ben nu nog in 
de fase dat ik erg veel lees, leer en hoor. Maar mensen, 
ik wist niet dat er zo veel achter de schermen gebeurde. 
Ongelooflijk, en zo professioneel.’ In 2014 heeft de Leden-
raad onder meer de Position Paper helpen opstellen, is er 
veel gepraat over titelbescherming artikel 34 van de wet 
BIG, meegedacht over de ledenwerfcampagnes en mee-
besloten over de NVDA-Academie. Renée: ‘Ik wil mij nog 
meer gaan vastbijten in de onderwerpen die nu spelen, 
zodat ik de komende jaren met een gefundeerde mening 
een bijdrage kan leveren aan de verdere profilering van 
onze beroepsgroep. Dat is hard nodig.’

Ook lid worden van de Ledenraad? 
Kijk op www.nvda.nl


