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Laat naar je kijken!

Het wordt hoog tijd ons te laten horen en zien in de 
gezondheidszorg. Het imago van de gedienstige dokters-
assistent die ‘slechts’ afspraken inplant, strookt niet met 
de werkelijkheid. We zijn deskundige professionals en 
dragen dit uit. We zijn het eerste contact met en het  
visitekaartje voor patiënten, of dat nu is in een huis-
artsenpost, een gezondheidscentrum, een praktijk, de 
jeugdgezondheidszorg, een arbodienst, een AZC of 
in een ziekenhuis. We triageren, adviseren, signaleren 
en lichten voor. De onmisbare schakel tussen mens en 
instelling, het hart van de zorg, dat zijn wij. 

INHOUD

We gaan voor: 

•	 Behoud van de opleidingseis van MBO-4
•	 De eis van diplomering
•	 Titelbescherming door opname in de wet BIG
•	 Permanente educatie

Kijk op www.nvda.nl of bel (030) 263 10 40.

Maak een collega lid! Zij ontvangt korting op 
het lidmaatschap en jij een cadeaubon van  
10 euro naar keuze. Kijk op de achterzijde van 
deze bijlage voor meer informatie. 

De onmisbare 
schakel in  
de zorg,  

dat zijn wij!
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Het was een gewaagde keuze: 

pop art als beeld in deze jaar-

brief. Pop art is een kunststro-

ming die staat voor vrijheid en 

emancipatie en die ‘dagelijkse 

gebruiksvoorwerpen’ in een 

ander en nieuw licht plaatst.  

Ik vond de keuze uiteindelijk  

wel toepasselijk als het gaat  

om onze zichtbaarheid. 

Werkdruk

We weten dat de werkdruk voor velen toeneemt, dat 

andere functies in de zorg een risico vormen voor ons 

beroep qua taakuitholling. We weten ook hoe hard 

jullie werken en hoe betrokken jullie zijn. Dat jullie te 

maken krijgen met forse veranderingen in de zorg en 

hierdoor meer dan eens ‘je mannetje’ moeten staan.  

Trots

Vorig jaar deden we drie onderzoeken naar de positie 

en de zelfstandigheid van de doktersassistent en naar 

triage in de dagpraktijk. We organiseerden een groots 

congres en lieten een film maken over de veelzijdig-

heid van het vak. Tevens voerden we gesprekken met 

organisaties van aanpalende beroepen zoals de LVO 

(operatieassistenten), Optima Farma (apothekersassi-

stenten) en de Vereniging van Tandartsassistenten, de 

NVVTA. 

Over dit alles en meer lees je in deze jaarbrief. Ik wens 

je veel plezier!

Jellie Klaver,

directeur

Pop art?
Laat naar je 
kijken!
De NVDA ondersteunt jou op de werkvloer en stelt 

je in staat de hoogste haalbare kwaliteit van zorg te 

bieden. Dat laten we ook zien en horen aan de  

buitenwacht: werkgevers, overheid en patiënten.  

Belangrijkste aandachtspunten: positionering,  

scholing, persoonlijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Inter views

In deze jaarbrief vind je interviews, beeld, grafieken 

en overzichten. We hebben in 2013 veel gedaan aan 

jouw en onze zichtbaarheid. Maar we zijn er nog lang 

niet. Ook nu en in de toekomst werken we er hard 

aan ons mooie beroep in de kijker te zetten. 
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‘Andere 
functies zijn 
een risico…’
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Kwaliteit is een breed begrip. We streven er in ons vak allemaal naar. Maar wat is het precies? 

De NVDA ondersteunt de doktersassistent op de werkvloer in het uitvoeren en zichtbaar 

maken van haar kennis en kunde: haar deskundigheid. Hoe deden we dat in 2013? 

 
Het Beroepscompetentieprofiel (BCP) 
Doktersassistent is ten opzichte van de 
voorgaande versie uit 2012 aange-
scherpt op de zelfstandigheid van de 
doktersassistent. Binnen het compe-
tentiegebied ‘vakinhoudelijk handelen’ 
komt nu, onderbouwd door onder-
zoek, de betekenis van protocollen in 

Kwaliteit 
in 2013

de beroepsuitoefening tot uitdrukking: 
de doktersassistent moet protocollen 
kunnen interpreteren en deze berede-
neerd toepassen. 

Zijn we zelfstandig? 
We zijn deskundig, werken zelfstandig 
en zijn onmisbaar op de werkvloer, zo-
wel voor artsen als patiënten. Klopt dit 
beeld met de werkelijkheid? Jazeker. 
De NVDA liet in 2013 drie onderzoeken 
uitvoeren.  

1. De zelfstandigheid van de  
doktersassistent (KBA  
Nijmegen)

2. Triage in de huisartspraktijk 
(Radboud Universiteit  
Nijmegen, IQ Healthcare)

3. De positie van de  
doktersassistent binnen  
de zorg (Tilburg University)

  
Posit ion paper 
De resultaten uit de onderzoeken en 
onze standpunten ten aanzien van de 
positie en de rol van doktersassisten-

Wanneer wijk 
je af van een 

protocol?

ten in de gezondheidszorg vormen de 
basis van de position paper die in 2014 
het daglicht zal zien. Door het presen-
teren van een paper laat je zien waar je 
voor staat, waar je voor gaat en wat je 
bijdrage is aan de best mogelijke zorg, 
nu en in de toekomst.  

Ik ga voor 
de beste zorg. 
   Gaat de zorg 
      ook voor mij?
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Zonder diploma niet  aan 
het  werk
De NVDA streeft naar een sterkere po-
sitie op de werkvloer. De ambitie is dat 
de titel  doktersassistent beschermd 
is op grond van artikel 34 van de Wet 
Beroepen in de Individuele Gezond-
heidszorg (wet BIG). Dit betekent dat 
zonder diploma iemand zich geen 
doktersassistent mag noemen. 

O nze lobby
De doktersassistent triageert en 
bepaalt hiermee de aard en urgentie 
van de zorgvraag, zij verricht voorbe-
houden handelingen en opereert als 
een zelfstandige professional. Met de 
stijging van zowel het aantal zorgvra-
gen als de complexiteit hiervan neemt 
de vraag naar zelfstandigheid toe.  

Verandering in  2014
De inschrijving in het register heeft een 
geldigheidsduur van vijf jaar. Om na die 
vijf jaar kwaliteitsgeregistreerd te blijven, 
moet de doktersassistent aan bepaalde 
criteria voldoen. Belangrijke verandering 
in 2014: is je diplomadatum van voor de 
start van het register (1 juli 2011) dan 
kun je  met terugwerkende kracht je 
punten toevoegen aan je portfolio.  

Inter visie
In samenwerking met de NHG zijn 
we gestart met een opleiding tot 
intervisiebegeleider. In 2013 vond de 
introductiebijeenkomst plaats. 

Zelfstandig  
handelen van de  
doktersassistent 

neemt toe 

Intervisie door  
en voor dokters- 

assistenten

Veil ig  werken  
Het Sociaal Fonds Huisartsenzorg, het 
SSFH, waarin de NVDA een van de 
partners is, zet zich in voor de positie 
van het ondersteunend personeel. In 
2013 startte een groot project
 ‘Veilig werken in de huisartsenzorg’ 
dat onderzoekt in welke mate jullie te 
maken krijgen met agressie en geweld 
tijdens de uitvoering van je werk. In de 
loop van 2014 volgt meer 
informatie hierover. 

Word je 
uitgescholden  

tijdens je werk?

Accreditatie
De CADP, Commissie Accreditatie 
Deskundigheidsbevordering Praktijkas-
sistenten, kreeg vorig jaar 239 aanvra-
gen. Deze commissie beoordeelt of de 
aan jou aangeboden na- en bijscholing 
voldoet aan bepaalde inhoudelijke 
voorwaarden. 235 aanvragen door-
stonden de test. 

Kankerscreening
De NVDA werkt nog steeds nauw 
samen met het RIVM, het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, als 
het gaat om het bijscholen van dok-
tersassistenten. Denk aan baarmoeder-
hals- en darmkanker en het griepvac-
cinatieprogramma. 

De NVDA besteedde aandacht aan  
de Meldcode Kindermishandeling,  
die 1 juli 2013 van kracht werd. 

We faciliteerden de cursus Persoonlijke 
effectiviteit over hoe je ‘je mannetje’ 
staat op de werkvloer en tijdens ge-
sprekken met je werkgever.

Kwaliteitsregister:  
4000 aanmeldingen!
Een doktersassistent die zich in het 
kwaliteitsregister inschrijft, maakt 
zichtbaar en toont aan dat zij haar vak 
volgens kwaliteitseisen uitoefent en 
hierop toetsbaar is. Zo is het duidelijk 
voor patiënten, werkgevers, beleids-
makers, politici en zorgverzekeraars 
dat ze met een professional te maken 
hebben die haar vak serieus neemt en 
haar kennis op peil houdt. 
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‘De gezondheidszorg verandert snel 

en ingrijpend’, zegt Jan Sax van der 

Weijden, beleidsmedewerker  

Kwaliteit & Beroepsontwikkeling bij 

de NVDA. ‘Niet alleen door de  

vergrijzing, maar ook door de  

komst van nieuwe technologieën.’ 

Verder is er steeds minder geld  

beschikbaar en voert de overheid 

een grootscheepse stelselwijziging 

door. Dit heeft gevolgen voor de 

werkvloer. ‘De doktersassistent  

krijgt meer en moeilijkere vragen  

die ze met minder collega’s  

moet oplossen.’ 

  ‘Laat zien wat  
je waard bent’
Posit ion Paper
In 2013 liet de NVDA drie onderzoeken 
uitvoeren: naar triage in de huisarts-
praktijk, de zelfstandigheid van de 
doktersassistent en over hoe in te 
spelen op de veranderende zorgvraag. 
Dit laatste onderzoek vormt de basis 
van de position paper, waarin de NVDA 
haar toekomstvisie op de positie van 
de doktersassistent geeft. ‘Om de ver-
anderende zorgvraag aan te kunnen, 
moet onze deskundigheid optimaal 
benut worden. Het is onvermijdelijk 
dat de doktersassistent meer taken en 
verantwoordelijkheden toegeschoven 
krijgt.’  Deze ontwikkelingen vereisen 
dat de doktersassistent het vak bij-
houdt. ‘Het belang van bij- en nascho-
ling neemt toe. In de eerste plaats 
op vakinhoudelijk gebied, waarvan 
de noodzaak bijvoorbeeld bleek uit 
de zorgwekkende resultaten van het 
onderzoek naar triage. Maar ook ten 
aanzien van competenties als samen-
werken, communiceren of organiseren.’

Ac tief
Op het gebied van bij- en nascholing 
is de NVDA zeer actief en niet alleen 
als aanbieder. Jan: ‘De NVDA speelt 
een cruciale rol bij het accrediteren 

van cursussen. Op dit moment zijn we 
bijvoorbeeld bezig met aanscherping 
van de regels. Daarnaast biedt het 
Kwaliteitsregister Doktersassistent de 
mogelijkheid om aan derden duidelijk 
te maken dat werkervaring en scholing 
de deskundigheid op peil houdt’.

Wet BIG
De NVDA zet zich in voor regulering 
van het beroep doktersassistent via de 
Wet BIG. En dus voor titelbescherming. 
‘Dat is als kwaliteitsinstrument onmis-
baar’, vindt Jan. ‘Het geeft duidelijkheid 
over de deskundigheid van de dokters-
assistent, bijvoorbeeld ten aanzien van 
triage of het verrichten van medisch-
technische handelingen. Het laat 
verder zien dat de doktersassistent een 
eigen verantwoordelijkheid heeft en 
zich niet achter de jas van de arts mag 
verschuilen’. In lijn hiermee scherpte 
de NVDA het beroepscompetentie-
profiel (BCP) aan. ‘De doktersassistent 
moet in staat zijn mee te denken bij 
het ontwikkelen van protocollen én er 
met goede argumenten van kunnen 
afwijken. Het BCP maakt duidelijk dat 
de doktersassistent op haar terrein des-
kundig is en daarin haar verantwoorde-
lijkheid moet nemen.’

‘Niet meer  
verschuilen  

achter de arts’
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Belangrijkste doelen van onze communicatie waren in 2013: 

 - Een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en de kwaliteit van de zorg 

 - Bekendheid geven aan onze visie op het beroep en de inhoud van het vak

 - Communiceren met onze leden en hen op de hoogte houden

 - Actief uitdragen waar we voor gaan en staan

Dit deden we op de volgende manieren: 

1. Ontwikkelen van een intern platform:  
het NVDA-Kadernet (klaar in 2014)

2. FAQ website 

Communicatie in 2013 

4. Het vakblad 

Gloednieuwe website
In 2014 staat in de planning: een servicegerichte website 
met een mobiele versie afgestemd op jouw behoeften 
met aandacht voor zaken die makkelijk te vinden zijn, 
zoals 

•	 vacatures	(met	een	persoonlijk	e-mailalert	speciaal	
voor leden)

•	 veelgestelde	vragen
•	 nascholingsagenda
•	 informatie	over	arbeidsvoorwaarden
•	 activiteiten	in	de	regio
•	 aandacht	voor	werkvelden
•	 aandacht	voor	starters,	medior	en	senior

 

3. Digitale nieuwsbrief, mededelingen  
en uitnodigingen
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Een succesvol congres
Binnen zes weken waren de 1000 plekken uitverkocht! Het jubileumcongres Lang 

Leve Zorg. NVDA 50 jaar op zaterdag 9 november 2013 was een enorm succes waar 

we met plezier op terugkijken.

Robert ten Brink zat de dag voor met verve en humor. De 
workshops over omgaan met lastige mensen, Waar haal je 
je inspiratie vandaan?, updates over MS en darmkanker-
screening en een presentatie van de IGZ over medische 
missers, om er maar een paar te noemen, zaten vol. En tij-
dens de feestelijke afsluiting verzorgd door zanger Charly 
Luske gingen de voeten massaal van de vloer. 

Minister Schippers: 
‘Jullie werk is  
cruciaal.’

8+
De première van de film De Doktersassistent vond plaats, 
evenals de presentatie van een drietal onderzoeken over 
triage, zelfstandigheid en positionering. Ook blikten we  
terug op vijftig jaar NVDA. Er was een videoboodschap van 
minister Schippers van VWS die de kennis en kunde van 
doktersassistenten cruciaal noemde en ons een leerzame 
en plezierige dag toewenste. En dat hebben jullie zeker 
gehad, te beoordelen naar de vele enthousiaste reacties 
die we kregen. Het congres werd beoordeeld met een 8+.
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De film onderstreept het beeld van de doktersassistent 
als zelfstandig werkende professional. Zo laten we aan de 
buitenwacht zien hoe het er aan toe gaat in de huis-
artspraktijk, op de huisartsenpost en in de poli van een 
ziekenhuis. 

Sti lstaan is  achteruitgang
Corinne Meinen is hierin te zien tijdens haar werkzaam-
heden in huisartspraktijk ’t Veen in Hattem. Ze heeft 
meer dan 25 jaar ervaring als doktersassistent en werkte 
hiervoor onder meer op een huisartsenpost en op diverse 
poli’s van het ziekenhuis. ‘De films tonen hoe veelzijdig 
en verantwoordelijk het vak van doktersassistent is. Dat 
is echt goed gelukt. Ik herken mij en mijn collega’s er vol-
ledig in. Ook als ik er zelf niet aan had meegewerkt, zou 
ik dat vinden. Dat komt doordat ik in zoveel werkvelden 
ervaring heb.’

Corinne is sinds 2013 NVDA-bestuurslid. Haar focus ligt 
op het bevorderen van de deskundigheid van de dokters-
assistent. ‘Ik vind het een uitdaging om mijn collega’s het 
belang van bijscholing te laten zien. Stilstaan is achteruit-
gang, helemaal in ons vak. Dat is ook een reden waarom 
ik aan de film heb meegewerkt.’

O nbekend
Corinne is blij dat ze met haar deelname aan de film een 
bijdrage levert aan de zichtbaarheid van de doktersas-
sistent. ‘Ik denk dat het beeld dat mensen van ons vak 
hebben niet klopt. Dat het niet genoeg bekend is welke 
taken en verantwoordelijkheden wij hebben en dat wij 
zelfstandig werkende krachten zijn.’

‘Neem nou onze eigen praktijk, waar we al aardig wat 
jaren telefonische triage doen. Dat is niet altijd eenvou-

NVDA-bestuurslid Corinne Meinen werkte mee aan de film over het beroep van  

doktersassistent. Deze werd voor het eerst getoond tijdens het NVDA-congres.  

Zichtbaarheid in optima forma.

Een succesvol congres

dig. Veel patiënten vinden het moeilijk dat wij zo werken. 
Dan zeggen ze bijvoorbeeld: mevrouw, dat kunt u mij nu 
wel vragen, maar dat bespreek ik liever met de huisarts. 
Pas als ik uitleg dat ik de urgentie moet kunnen beoorde-
len, begrijpen ze me beter. Dat begrip en dat vertrouwen 
moeten we verder ontwikkelen. Onze verantwoorde-
lijkheid wordt nog te veel ondergewaardeerd. Ja, ook 
financieel.’ 

De films zijn te bekijken op www.nvda.nl en te 
bestellen via www.nvda.nl/producten. 
Leuk om in de wachtkamer te laten zien!

‘De patiënt: Dat  
bespreek ik liever 
met de huisarts.’

   ‘Het beeld dat  
mensen hebben,  

klopt niet’
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Beleid & Bestuur in 2013  
Het bestuur voer in 2013 verder via de uitgezette koers. 

En ging op zoek naar een nieuw boegbeeld.

Vechten
Het was hard vechten af en toe en in 
sommige gevallen zelfs met de vuist op 
tafel, maar de NVDA behaalde in 2013 
prima resultaten, zeker gezien de crisis, 
in de verschillende cao-onderhandelin-
gen. Onze inspanningen aan de onder-
handelingstafel of in de voorbereiden-
de gesprekken hebben direct invloed 
op jouw salaris, toeslagen en bijvoor-
beeld recht op bij- en nascholing. 

Vergoeding stage
De NVDA streed voor de stage- en prak-
tijkvergoeding uit het Sociaal Fonds 
(SSFH) en voor de onregelmatigheids-
toeslagen. Verder zorgden we er samen 

De NVDA neemt deel 
aan de C AO

met de LHV voor dat de werkgevers 
hun bijdragen aan het fonds niet op 
het loon van doktersassistenten ver-
haalden.

G esprek ken met…
De NVDA neemt deel aan overleggen 
waarbinnen we de positie en de des-
kundigheid van de doktersassistent 
benadrukken. Dit is voor jou misschien 
niet direct zichtbaar maar in werkgroe-
pen en bestuurlijke overleggen wordt 
onze inhoudelijke bijdrage gevraagd 

en gewaardeerd. We gingen aan tafel 
met onder andere de LHV, het NHG, de 
NVZ, Calibris, het RIVM, Ineen en het 
Beroepsgroepenoverleg JGZ. En we 
voerden gesprekken met andere be-
roepsverenigingen van aanpalende be-
roepen (apothekers-, tandarts- en ope-
ratieassistenten) om te leren van elkaars 
organisatie. En om de mogelijkheden te 
onderzoeken in de toekomst samen te 
werken.

Workshops
Ook geven we door het land bij belang-
rijke events en congressen veelvuldig 
workshops en presentaties over de 
NVDA en bijvoorbeeld het Kwaliteits-
register Doktersassistent, zoals bij het 
NHG-congres, het ROC Friesland event, 
de Eerstelijns dag ELANN en een sym-
posium van de KNCV. 
 

- Huisartsenzorg (akkoord ANW-toeslag)
- Gezondheidscentra
- Universitair Medische Centra

- Ziekenhuizen
- Sociaal Fonds Huisartsenzorg
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’De NVDA heef t  een 
schat  aan kennis  en 
er varing en mag  
wat  mij  betref t  
prominenter  op de 
voorgrond treden. 
Net  als  de  
doktersassistent  zelf.  
Zeker  gezien de  
taken en verant woor-
deli jk heden die  op 
ons afkomen door  
de grootscheepse  
veranderingen in  
de zorg.  Denk  
bi jvoorbeeld aan de 
WMO ’,  aldus Gil l is. 

Onder leiding van Van Baggem-Bakker 
groeide de NVDA uit tot een profes-
sionele en moderne vereniging. De 
voormalig doktersassistent maakte 
zich de afgelopen veertien jaar sterk 
voor de positie van de doktersassistent 
in tal van overlegorganen, tijdens cao-
onderhandelingen en voor scholing. 
Ook Gilles heeft grootse plannen.

Een stevig merk
Een van Gillis’ voornaamste doelen is 
het positioneren van een stevig merk: 
de doktersassistent. Naast het woord-
voerderschap zet Kees Gillis zich vanaf 
april 2014 in voor de kwaliteits- en 

Kees Gillis werd vorig jaar na een uitgebreide sollicitatie- 

procedure gekozen tot nieuw boegbeeld van de NVDA.  

Gillis is de opvolger van Gerda van Baggem-Bakker,  

voorzitter sinds 2000. 

Nieuwe voorzitter

opleidingseisen van het beroep,  
de communicatie en de arbeids- 
voorwaarden. 

Decentral isaties
De nieuwe voorzitter vraagt volop 
aandacht voor de verzwaring en 
uitbreiding van taken als een van de 
gevolgen van de decentralisaties in de 
zorg. Gillis is jurist, bedrijfskundige en 
al jaren actief als organisatieadviseur 
en interim-manager.

B I J L A G E
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op mijn

opleiding 
Triage
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‘Nascholing  
houdt je 
scherp’

Simone Bot werkt als triagist op de huisartsenpost in Hoorn, verzorgt bij DOKh nascholingen voor  

assistenten in de regio West-Friesland en gastlessen op het ROC. Ze is lid van de commissie  

deskundigheidsbevordering bij de NVDA die zich onder meer buigt over de accreditatieregeling. 

Simone: ‘We streven naar eenduidigheid bij cursus- en instellingsaccreditatie. Ook onderzoeken we 

of de NVDA meer scholingen kan aanbieden.’

R isico
Nascholing houdt je scherp, zegt 
Simone. Dat blijkt maar al te 
duidelijk in haar eigen werk. ‘Als 
doktersassistent loop je namelijk 
het risico om op de automatische 
piloot te werken. Daardoor zie je je 
eigen valkuilen niet meer. Kijk bij-
voorbeeld hoe vaak de richtlijnen 
in de zorg veranderen. Dat moet je 
echt bijhouden.’

Brandwond
Nascholing, cursussen en work-
shops zijn bovendien meestal zo 
ontwikkeld dat je het geleerde 
de volgende dag al in de praktijk 
kan toepassen. Simone bevestigt 
dat: ‘Ik heb onlangs de cursus 
brandwonden gevolgd bij DOKh, 
gegeven door een verpleegkun-
dige van het Brandwondencen-
trum Beverwijk. Ik heb daar veel 
bijgeleerd! Over wat de nieuwe 
richtlijnen zijn voor de anamnese 
en behandelingsmanieren, maar 
ook wanneer je patiënten moet 
doorsturen. In Beverwijk zien ze 

helaas nog altijd patiënten die te 
laat zijn ingestuurd. Zo’n nascho-
ling is dus heel wat waard.’

O nveil ige tr iage
In 2013 is de kwaliteit van triage 
in de huisartsenpraktijk onder-
zocht. Daaruit bleek dat inschat-
tingen van urgentie en hulpinzet 
door doktersassistenten over het 
algemeen doelmatig zijn, maar 
potentieel onveilig bij gevallen 
van hoge urgentie. Verbeterin-
gen in de kwaliteit van triage zijn 
daarom hard nodig. ‘Veel dokters-
assistenten zeggen mij dat het in 
hun praktijk te druk is om triage 
goed te kunnen uitvoeren. Ook 
komt het voor dat de huisartsen 
het zelf tegenhouden. Die vinden 
dat patiënten altíjd moeten 
komen. Maar dat kan natuurlijk 
niet. We moeten juist tijd máken, 
zodat de huisarts meer aandacht 
kan besteden aan patiënten die 
dat echt nodig hebben. Ik zal dan 
ook altijd doktersassistenten in 
mijn omgeving stimuleren om de 

triage scholing te volgen’, zegt 
Simone. ‘Helaas zijn er nog altijd 
assistenten die we helemaal nooit 
op nascholingen zien…’

Posit ief
De NVDA streeft naar zichtbaar-
heid in kennis en kunde. ‘En dat 
kan heel eenvoudig. Het kwali-
teitsregister is bijvoorbeeld een 
mooi instrument. Je laat daar-
mee aan werkgevers zien dat 
je gediplomeerd bent en dat je 
nascholingen volgt. Dat ook het 
begeleiden van stagiaires, werk-
overleggen en intervisie punten 
oplevert, vind ik positief.’

De resultaten uit het triage-
onderzoek zijn te lezen op 
www.nvda.nl/beroep

Ik ben trots 
op mijn

opleiding 
Triage

‘mogelijk onveilig 
bij hoge urgentie…’

B I J L A G E
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De feiten en de cijfers

Als je naar de NVDA belt, krijg je een van de drie secretaresses aan de lijn. 

Naast secretariaatswerkzaamheden zijn hun specialiteiten: 

Jeannette Floor: bestuurs- en directiezaken 
Mieke Buiter: regio-ondersteuning, cao en website 
Carla Ausems: coördinatie congres, cursussen en  
opleidingen 

Dit gouden team is zeer veelzijdig en van alle markten 
thuis. Ze behandelen jaarlijks duizenden vragen per 
telefoon en e-mail, verzorgen de communicatie rond 
nascholingen in de regio en van andere aanbieders, 
mailen belangrijk nieuws, uitnodigingen en mededelin-
gen, coördineren incompany trainingen op het kantoor 
in Utrecht en ‘bemannen’ de NVDA-stand op grote 
congressen en andere evenementen. 

Vragen over  c ao?
Alle drie geven ze antwoord op vragen over arbeids-
voorwaarden. Sinds eind 2013 bestaat hiervoor een spe-
ciaal mailadres: cao@nvda.nl. Bij complexere zaken, zo-
als bijvoorbeeld bij de dreiging van een arbeidsconflict 
verwijzen ze door naar mr. Jane Kramer, onze juridisch 
adviseur. Dit gebeurde vorig jaar 45 keer. Leden hebben 
recht op een half uur gratis juridisch advies per jaar. 

Gratis juridisch advies speciaal voor leden

Top 5 c ao - onder werpen in  2013

•	  Aanbod werkgever ANW-toeslag
•	  Bijdrage werkgever aan verplichte nascholing
•	  Werkgever wijzigt aantal werkuren en werkdagen
•	  Nieuw contract bij overname
•	  Recht op stagevergoeding

O pbrengsten   

Contributie 495 

Congres 173 **

Vakblad/advertenties 50

CAO bijdrage LHV 47

Overige baten     192***

Totaal 957                                                      

Lasten

Personeel/huisvest./afschrijvingen  295                           

Vakblad De Doktersassistent 118

Bestuurskosten    47

Projecten/activit./congres                   280

Overigen/algemeen/org. Incl. PR 126

Totaal 866
                                                             
Bijzondere Lasten BTW - 47* 
Saldo 44

 *  De NVDA werd in overleg met de accountant btw-plichtig. 

 Dit resulteerde in een naheffing over 2008 - 2012, die in 2013 werd betaald

 **  Het congres behaalde een positief resultaat: € 32.605                                                                                         

 ***  Onder andere accreditatie serviceproducten en website advertenties    

vlnr: Jeannette 
Floor, Carla 

ausems & 
mieke Buiter

Het kloppend hart van het NVDA-bureau
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De feiten en de cijfers

 *  De NVDA werd in overleg met de accountant btw-plichtig. 

 Dit resulteerde in een naheffing over 2008 - 2012, die in 2013 werd betaald

 **  Het congres behaalde een positief resultaat: € 32.605                                                                                         

 ***  Onder andere accreditatie serviceproducten en website advertenties    

Bureaugegevens: 
Op het NVDA-kantoor werken een directeur, een 
beleidsmedewerker Kwaliteit & Beroepsontwikkeling, 
ledenadministratie, financiën, secretariaat en een com-
municatieadviseur. Extern worden zij ondersteund door 
de webmaster, de hoofdredacteur van De Doktersas-
sistent, een juridisch adviseur, een accountant en een 
medewerker ICT-zaken.

O nder de leden:

In deze tijd zeggen meer mensen hun lidmaatschap 
van een vereniging op. De NVDA is blij dat het aantal 
nieuwe aanmeldingen nog altijd meer is dan het aantal 
leden dat opzegt. De reden hiervan is meestal dat ze 
kiezen voor een andere baan of met pensioen gaan. 
Toch streven we naar een forse toename van het aantal 
leden, naar 10.000, om onze stem harder te laten klin-
ken in de zorg. Help ons en help hiermee jezelf: maak 
een collega lid en ontvang een kortingsbon! Kijk voor 
meer informatie op de achterkant van deze jaarbrief. 

Het kloppend hart van het NVDA-bureau
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1963 1970 1993 2003 2013 2020

Amsterdam 290

Brabant NO 197

Brabant West 269

Den Haag 304

Drenthe 378

Eindhoven 203

Flevoland 154

Friesland 396

Gelderland 679

Groningen 281

Limburg 352

Noord-Holland 555

Overijssel Nrd Geld  533

Rotterdam 393

Tilburg 173

Utrecht 630

Zeeland 80

Verdeling werkvelden van leden 

Huisartsenzorg:  83,5%

Ziekenhuis: 4,2%

JGZ: 0,7%

Arbodienst: 0,8%

Overig/onbekend 10,8%

Verdeling regio’s

vlnr: Carla ausems, anneke Post, Jan sax van der WeiJden,  
mieke Buiter, thea van sChaik, Jeannette Floor en Jellie klaver
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Maak een collega lid! 
Stuur de bijgevoegde flyer gratis  

naar ons op en maak een keuze uit  

een bon ter waarde van 10 euro.  

Jouw collega krijgt een korting  

van 10 euro op haar lidmaatschap.  

Of meld haar aan via 

www.nvda.nl/lidwordenmetkorting
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