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‘Ze doen niks voor mij!!’

VOORWOORD 
YVONNE 
PLAGGE

‘Ze doen toch niets voor mij’ hoor ik vaak uit de mond 

van doktersassistenten die in een ziekenhuis werken. En 

laat ik nou juist mijn best doen voor hen. Als doktersassi-

stent op een polikliniek Kindergeneeskunde en bestuurs-

lid van de NVDA probeer ik de kloof te overbruggen en 

een verbindende factor te zijn tussen beroepsvereniging 

en werkveld.

O pboksen

We moeten als doktersassistenten vaak opboksen tegen 

de verpleegkundigen die goed voor zichzelf opkomen 

en wel gehoord worden binnen de ziekenhuizen. Als 

we niet alert zijn, wordt ons werk op de poliklinieken 

overgenomen door verpleegkundigen zoals ik een week 

geleden weer hoorde van collega’s uit het Slingeland 

Ziekenhuis. Wij, de NVDA, zijn hard aan het werk, ook 

voor de doktersassistenten uit de ziekenhuizen.

Zo wordt er achter de schermen gewerkt aan bijvoor-

beeld de onderhandelingstafel bij het cao-overleg. We 

leveren de punten aan vanuit onze achterban (jullie dus) 

waarover de FBZ, de Federatie van Beroepsbeoefenaren 

in de Zorg, onderhandelt. En ja, dat kan ook via de vak-

bond, maar de NVDA doet meer.….

Veel  meer: 

• Het kwaliteitsregister is in het leven geroepen door 

de NVDA zodat jouw professionaliteit zichtbaar is voor 

derden, welke scholingen je hebt gevolgd en welke 

competenties je ontwikkelt.

• Het ontwikkelen van een triagecursus toegespitst op 

de ziekenhuizen. 

• Opname in artikel 34 van de Wet BIG zodat niet 

ieder willekeurig ander zonder diploma jouw  

werk mag uitvoeren.

• Bijstand en advies van een jurist in een conflict 

met je werkgever of juridische tips bij het  

schrijven van een bezwaarschrift tegen de  

nieuwe functieomschrijving. 

Om maar wat voorbeelden te noemen. 

We zijn binnen de NVDA niet elkaars concurrenten. 

We willen samen, met elkaar, ons hard maken voor 

de hele beroepsgroep. Samen sta je sterker, produ-

ceer je meer geluid, word je gehoord en gezien. Kom 

op voor jezelf en laat ons je daarbij steunen!   

‘De NVDA doet niets voor mij’……….ik kaats het 

terug: ‘Wat wil je dat de NVDA doet voor jou?’….Laat 

het me weten. Dan kunnen we daarmee samen aan 

de slag…..voor jou!

Yvonne Plagge 

ymplagge@diaconessenhuis.nl    

Bestuurslid NVDA

V O O R W O O R D
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‘Het lijkt wel een 

Al drie kwartier voor aanvang van het 
NVDA-congres op 7 november 2015 
bij Spant! in Bussum stonden tiental-
len doktersassistenten voor de deur te 
trappelen van ongeduld. ‘Dat zijn we 
niet gewend, het lijkt wel een pop-
concert’, zegt sales manager Mariette 
Modderman. ‘en van andere congres-
sen zijn we ook niet gewend dat de 
duizend mensen die zich opgeven 
echt allemaal komen, én bijna  
allemaal de hele dag blijven. De  
doktersassistenten komen bovendien 
niet alleen uit het midden van het 
land, maar ook uit Groningen en Lim-
burg. Voor dit laatste helpt de afslui-
ting door een artiest natuurlijk enorm. 
We hebben hier 180 evenementen per 
jaar, maar het NVDA-congres is er een 
dat je altijd weer op scherp zet’.

Iedere t wee jaar
Dat het altijd zo druk is, heeft zeker 
te maken met het feit dat in 2005 is 
besloten het congres tweejaarlijks 
te doen in plaats van ieder jaar. ‘De 
bezoekersaantallen liepen toen terug’, 
zegt NVDA-directeur Jellie Klaver. vlnr Jellie Klaver, directeur nvda, Mariette ModderMan en denise KoopManschap van spant!

popconcert’
De duizend doktersassistenten die iedere twee jaar het NVDA-congres bezoeken, vormen een 

enthousiaste maar ook kritische groep. Blijkbaar voldoet het congres goed aan hun verwachtingen, 

want er is steevast een wachtlijst.
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‘Voor mij de perfecte doelgroep’
Neuropsycholoog prof. dr. Erik Scherder hoefde niet lang na te denken over 
de uitnodiging voor een lezing op het NVDA-congres. ‘Mijn thema is men-
sen uit hun stoel en in beweging krijgen’, zegt hij. ‘En doktersassistenten zijn 
bij uitstek de mensen die dagelijks in contact staan met de doelgroep die 
ik wil bereiken. Ik hoop dus dat ze zich mijn boodschap hebben aangetrok-
ken, want gemiddeld haalt maar tien tot vijftien procent van de mensen de 
norm van een half uur onafgebroken bewegen per dag die nodig is om het 
brein in beweging te houden.’ De exemplaren van zijn boek Laat je hersenen 
niet zitten waren die dag niet aan te slepen. ‘Leuk voor mijn zoon die tijdens 
congressen de verkoop verzorgt’, zegt Scherder. ‘Hij mag de opbrengst 
gebruiken voor zijn studie.’

‘De overstap naar een voor- en najaars-
congres bleek ook niet het antwoord 
en daarom zijn we naar het tweejaar-
lijkse congres overgestapt. Aanvan-
kelijk met maximaal 750 deelnemers, 
maar dat bleek al direct te weinig. Ook 
met de duizend van nu hebben we 
nog een wachtlijst. De zaterdag blijkt 
een goede dag. Het is een leuke dag 
uit buiten werktijd, hoewel de nadruk 
natuurlijk heel sterk op de inhoud ligt. 
We combineren het bewust niet met 
de algemene ledenvergadering, dus 
kunnen we ons echt richten op de on-
derwerpen die voor doktersassistenten 
belangrijk zijn in hun werk. Ze krijgen 
natuurlijk ook accreditatiepunten voor 
hun deelname aan het congres.’

Afvalbak ken
Doktersassistenten die al langer 
werken, weten dat het congres in het 
verleden in de Utrechtse Jaarbeurs 
werd gehouden. ‘Het Beatrixtheater 
werd te duur’, zegt Klaver. ‘De zaal is 
mooi, maar voor de workshops moes-
ten de bezoekers met de roltrap naar 
andere verdiepingen en dan ben je 
uit de sfeer. Spant! is die dag écht van 
ons, het heeft een gezellige sfeer. Het 
is ook altijd goed aangekleed en netjes 
onderhouden. Dat is belangrijk bij een 
kritisch publiek als doktersassistenten. 
Als de afvalbakken in de toiletruimten 
vol zijn, hoor je dat direct terug.’

De organisatie van de dag is echt 
een samenwerkingsverband tussen 
Spant! en NVDA. ‘Dat helpt om het 
congres vol te krijgen en de hele dag 
strak maar toch ontspannen te laten 
verlopen’, zegt Modderman. Klaver 
erkent dat: ‘Je moet nooit achterover 
leunen want dan gaat er beslist iets 
mis. Zo’n dag moet je echt wel regis-
seren, bijvoorbeeld met kaartcontrole 
voor de workshops. Het is een hele 
productie.’ Ze is sinds 2005 de motor 
achter de congresorganisatie, samen 
met drie medewerkers van het bureau. 
‘Alleen de acquisitie voor de sponsors 
besteden we uit’, vertelt ze. 

Leergierige groep
Het grootste deel van de deelne-
mende doktersassistenten werkt in 
huisartsenpraktijken. ‘Die zijn het 
makkelijkst te benaderen’, zegt Klaver. 
‘In de ziekenhuizen gaat de post via 
de postkamer naar de teamleiders 
en dan komt die niet altijd op het 
bureau van de doktersassistenten zelf 
terecht. En doktersassistenten die 
geen NVDA-lid zijn, kunnen we min-
der goed bereiken, die weten meestal 
via de website of via collega’s van het 
congres.’

De opbouw – een plenair deel, drie 
workshops en een afsluiter die de 
doelgroep aanspreekt – zorgt voor 
een drukke dag. ‘Het loopt altijd wel 
een beetje uit’, zegt Modderman, 

‘maar we zorgen ervoor dat er vol-
doende ruimte is voor de pauzes en 
voor het bezoek aan de stands. Geluk-
kig is het een leergierige groep die de 
sponsors goed weet te vinden.’
Modderman noemt het mooi van 
de NVDA dat ze er altijd aan denkt 
niet alleen een goede afsluiter, maar 
ook een sterke opener voor de dag 
te hebben. De laatste keer was dit 
prof. dr. Erik Scherder, die sprak over 
het belang van je brein in beweging 
houden. Klaver: ‘Echt zo’n spreker die 
heel goed zijn verhaal kan vertellen 
en die je het gevoel geeft: dit wordt 
een interessante dag. Hij had hon-
derd exemplaren van zijn boek over 
dit thema meegenomen en die waren 
binnen de kortste keren verkocht. Dat 
had hij nog nooit meegemaakt.’ 



Het gevecht om erkenning
Een strijd om erkenning mag het gerust genoemd worden. 

Al jaren zijn we bezig om de doktersassistent in de Wet BIG te 

krijgen. Een strijd die onvermoeibaar doorgaat, omdat we erin 

geloven en omdat het gewenst is.

Voor de patiënt, die recht heeft op een nog betere patiëntveiligheid en voor 
de doktersassistent zelf, die het beroep in de afgelopen twintig jaar danig heeft 
zien veranderen. Aan het beroep worden steeds meer eisen gesteld, onder 
andere door de taakherschikking en de verschuiving van zorg van de tweede 
naar de eerste lijn.

De voorlopig laatste fase van dit gevecht om erkenning is ingegaan. In 2016 
diende de NVDA bij het ministerie van vws een formele aanvraag in om het 
beroep van doktersassistent in te bedden in artikel 34 van de Wet BIG. Dit heeft 
als voordeel dat het ministerie hierover ook formeel moet uitspreken. 

Historie

1997 Reactie Raad BIG op verzoek NVDA: “Het beroep kan niet aangemerkt  
worden als een beroep dat zich hoofdzakelijk en specifiek richt op de  
individuele gezondheid van de patiënt. De doktersassistent wordt niet 
opgeleid tot het oplossen van gezondheidsproblemen. Zij faciliteert de 
arts met administratieve handelingen, patiëntenvoorlichting en bepaalde 
medisch-technische handelingen.” 

2011 Minister wijst verzoek af. Reden: de doktersassistent verricht onder-
steunend werk onder toezicht en verantwoordelijkheid van de arts. 

2016  Minister bekijkt verzoek opnieuw. Tijdens een VWS-commissieverga-
dering van de Tweede Kamer geeft Schippers aan onze aanvraag af 
te wachten. Pas dan zal zij een definitief standpunt innemen over de 
opname van de doktersassistent.

Zorg voor patiënt 
onvoldoende 

geborgd door niet 
verplicht volgen 

van opleiding

Argumentatie  voor 
t itelbescherming 
1)  Borgen van de kwaliteit van de di-

verse handelingen van de dokters-
assistent die consequenties kun-
nen hebben voor de veiligheid van 
de individuele patiënt. De NVDA 
is van mening dat die kwaliteit nu 
onvoldoende geborgd is omdat de 
opleiding ter voorbereiding op het 
beroep niet verplicht is. 

2)  Het is niet altijd duidelijk wie ver-
antwoordelijk is voor het handelen 
van de doktersassistent, omdat zij 
zelfstandige beslismomenten in de 
werkzaamheden kent. Zeker in die 
gevallen waar ze niet kan terugval-
len op een van de protocollen om 
een situatie voor de patiënt goed 
op te lossen. 

3) Naar de mening van de NVDA zijn 
de redenen tot afwijzing in het ver-
leden door de tijd ingehaald. De 
inhoud van het beroep van dok-
tersassistent is danig veranderd, 
mede door alle recente ontwikke-
lingen in de gezondheidszorg. 

4)  Een andere nieuwe invalshoek is 
het tuchtrecht, waarin uitspraken 
en argumenten te vinden zijn om 
het beroep van doktersassistent 
onder de Wet BIG te brengen. Niet 
altijd is duidelijk wie tuchtrechte-
lijk, civielrechtelijk en/of strafrech-
telijk verantwoordelijk is in situa-
ties die ontstaan door vergissingen 
of fouten van een doktersassistent. 
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‘Doktersmaatje 
zou een beter woord zijn’

Dermatoloog Harma Stenveld vindt het enorm jammer als doktersassistenten worden gezien  

als het hulpje van de dokter en zelf onvoldoende doen om dat beeld te veranderen. Dokters en  

doktersassistenten werken gelijkwaardig naast elkaar voor de patiënt, is haar mening.

Doktersassistenten zijn onwaar-
schijnlijk belangrijk voor dokters, 
zegt dermatoloog Harma Stenveld 
werkzaam in het Rijnstate zieken-
huis in Arnhem. ‘Ik heb twaalf jaar 
in Harderwijk gewerkt en heb toen 
gezworen dat ik nooit verpleegkun-
digen op de afdeling wilde’, zegt ze. 
‘Daar kijk ik nu wel genuanceerder 
naar, maar ik blijf erbij dat je als dok-
ter beter zonder verpleegkundigen 
kunt dan zonder doktersassistenten. 
Ze zijn ongelofelijke allrounders, ze 
kunnen echt alles en dat meen ik 
oprecht. Ik zeg ze dat ook, ze weten 
op de afdeling heel goed dat ik er 
zo over denk.’

Harma vindt het jammer als dok-
tersassistenten Calimerogedrag 
vertonen. ‘Ik denk dat ze zich een 
beetje meer bewust mogen zijn van 
de waarde die ze hebben’, zegt ze. 
‘Misschien is de naam die we voor 
ze hebben ook niet goed meer, 
want die suggereert een onder-
geschikte positie. Doktersmaatje 
zou meer terecht zijn. Je werkt 
echt samen en hebt ieder je eigen 
verantwoordelijkheid. Ik merk dat 
ook in de dagelijkse praktijk op de 
afdeling: we zorgen echt samen 
voor de patiënt en daarin is de een 
niet ondergeschikt aan de ander. 
Ze doen heel veel werk zelfstandig. 

harMa stenveld 
is derMatoloog in 
riJnstate zieKenhuis 
arnheM en zit in de 
raad van advies van 
de nvda.

En een doktersassistent die mij er 
even bij roept omdat ze een vraag 
heeft over een patiënt, neem ik 
altijd serieus. Als blijkt dat het niet 
nodig was, zal ik nooit zeggen: “Dat 
was dus onzin”. In de eerste plaats 
omdat ik zelf ook wel eens een foto 
laat maken waar dit achteraf be-
schouwd eigenlijk niet nodig zou 
zijn. En in de tweede plaats omdat 
ik ervan uit ga dat die onzekerheid 
altijd een goede reden heeft.’

Het beeld k antelen
Dokters zijn nog wel eens geneigd 
te makkelijk voorbij te gaan aan de 
waarde van de doktersassistenten, 
zegt Harma. ‘Veel dokters beschou-
wen hen vooral als hulpjes, iets wat 
ik bij mijn mannelijke collega’s dui-
delijk meer zie dan bij de vrouwen. 
En helaas komt het te vaak voor dat 
de doktersassistenten zich ook echt 
zo laten wegzetten. Ze laten het 
zelf gebeuren, door de dokters op 
een voetstuk te zetten. Dit is ook 
de reden waarom ik ja heb gezegd 
tegen de vraag of ik actief wilde 
worden in de Raad van Advies 
van de NVDA. Ik wil mijn steentje 
bijdragen om te zorgen dat de 
doktersassistenten een oprechter 
beeld van zichzelf krijgen en gaan 
inzien hoe belangrijk ze zijn. Alles 
wat ik kan helpen om dit te doen, 
vind ik de moeite waard. Want 
we zijn als dokters en als dokters-
assistenten allebei dienstbaar aan 
de patiënt.’
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Doktersassistent behoudt doorgroei naar 

praktijkondersteuner
Voorzitter Kees Gillis: ‘Het op termijn 
afschaffen van de functie van prak-
tijkondersteuner in de huisartsenzorg 
is een van die beslissingen die de 
NVDA onbegrijpelijk vond. We hebben 
er in het verleden steeds op gehamerd 
om deze relevante functie niet op 
te heffen. Gelukkig is in februari van 
2016 in een brede conferentie met alle 
relevante partijen aan tafel, zoals de 
LHV en Ineen maar ook de NVvPO en 
de NVDA, besloten om de functie te 
behouden. Bij de NVDA ging de vlag 
uit. We zijn verheugd dat onze inspan-
ningen aan dit besluit bijdroegen.  

Vorig jaar werd steeds meer duidelijk 
dat het verdwijnen van de praktijkon-
dersteuner voor de patiënt en de 
huisartsenzorg niet goed zou zijn. De 
praktijkverpleegkundige nieuwe stijl, 
om het maar zo te zeggen, stroomt 

pas vanaf 2020 mondjesmaat de 
praktijk in. De poh-s kunnen we als 
medewerker qua expertise en het 
risico op personeelstekort niet missen. 
Onderzoek bevestigde dit. Reden voor 
de NVDA om haar geluid en opvatting 
nog eens duidelijk onder de aandacht 
te brengen. 

Daarnaast voerden we in de aanloop 
naar het congres van november een 
enquête uit onder doktersassistenten 
en huisartsen. De uitslag was overdui-
delijk! Op ons congres presenteerden 
we de resultaten en we lieten een 
persbericht uitgaan. Zowel doktersas-
sistenten als huisartsen zijn ervan over-
tuigd dat de praktijkondersteuner een 
relevante functie is in de zorg. Mede 
op basis van onze lobby kwam het in-
zicht dat we niet zonder de praktijkon-
dersteuner kunnen. Daarbij moeten we 

Onze lobby  
zorgde voor het 
juiste inzicht

niet vergeten dat een doorgroei naar 
praktijkondersteuner voor de dokters-
assistent een mooie carrièrestap is. 
Ook om die reden zijn we blij dat deze 
functie blijft bestaan.’

8De Doktersassistent  mei 2016

nvda-voorzitter Kees gillis

L O B B Y



  

Soms kan een titel niet beter gekozen zijn. Want dat is  
precies wat de NVDA doet voor triagisten. In de bres  
springen. We bieden je een kijkje achter de schermen:  
wat ondernam de NVDA in 2015 voor de triagisten.  
Met een variant op onze eigen slogan: de triagist zorgt  
voor de patiënt, wij zorgen voor de triagist. 

In 2014 bereikten ons de eerste berichten over onrust onder 
triagisten over functiewaardering en de herregistratie. Ook 
ontvingen we signalen dat triagisten zich wilden verenigen. 
Voor de NVDA reden om direct in actie te komen. We gingen 
een open en constructief gesprek aan met Mariette van 
Eijck, een van de initiatiefnemers. 

In de bres voor

triagisten
De lijn was direct duidelijk: na goedkeuring van de 
Ledenraad werd de Commissie Beroepsgroep Triagisten 
opgericht die specifiek opkomt voor de belangen van de 
triagisten. 

De commissie is inmiddels een jaar aan de slag en 
ondernam diverse acties om het beroep op de kaart te 
zetten en aandacht te vragen voor de onrust die er leeft. 
Zo kregen alle triagisten in ons bestand een persoon-
lijke brief van ons met uitleg over onze inzet voor meer 
erkenning. Ook is in De Doktersassistent meerdere malen 
aandacht besteed aan de triagisten. Met Ineen vond 
overleg plaats over de kernset en het omgaan met de  
herregistratie. Als NVDA gaan we samen met de commis-
sie door op de ingeslagen en ook intensieve weg. Want 
de NVDA is de vereniging van, voor en door triagisten!

9 De Doktersassistent  mei 2016

L O B B Y



In de aanloop naar de officiële lancering van de NVDA academie tijdens het NVDA congres in november 

werd al een aantal trainingen georganiseerd. Naast vakinhoudelijke cursussen zoals triage en spreekuur-

ondersteuner springt de NVDA academie in op de vraag naar trainingen op het gebied van persoonlijke 

ontwikkeling (coördineren en leidinggeven) en op het gebied van maatschappelijke issues zoals omgaan 

met agressie en zicht op psychische en psychiatrische problemen.
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Gegeven cursussen in 2015
• Drie keer Coördineren en Leidinggeven 
• Twee maal Triage in de dagpraktijk 
• Begeleide Intervisie 
• Mishandeling en Geweld 
• Motiverende gesprekstechnieken
• STIP Buikklachten
• Veilig Werken   
• Drie keer Spreekuurondersteuner Huisarts

Twee van de dri jvende k rachten 
achter  de ac ademie: 

Mieke Buiter, secre-
taresse academie: 
‘Een cursuslocatie 
moet goed bereik-
baar zijn, zowel met 
de auto (parkeren!) 
en het openbaar 
vervoer. Verder is na-
tuurlijk een lekkere 
lunch belangrijk, als 
de cursus meer dan 
een dagdeel beslaat.’

Thea van Schaik, 
coördinator aca-
demie: ‘Tijdens het 
jaar kwam er steeds 
meer animo. Leuk 
om te zien dat 
doktersassistenten 
graag willen bijleren.’

Wat vond j i j  er van? Cursisten aan het  woord

Coördineren & Leidinggeven is een van de populairste trainingen van 
de NVDA academie. 2016 is alweer bijna volgeboekt. Opmerking van 
een van de cursisten: ‘Mijn leidinggevende huisarts zei: ik zie dat je 
een cursus volgt. Je bent met alles wat betreft leidinggeven bezig, 
bijvoorbeeld de teamwerking. Je doet dingen in je werk op een an-
dere manier: met meer structuur en stimulerend naar de collega’s.’

Veilig werken, voorkomen van agressie:  
‘De oefeningen met de acteur zijn levensecht en leerzaam.’

Zicht op psychische en psychiatrische problemen: ‘De training geeft  
een mooie combi van theorie, oefeningen en praktijkvoorbeelden.  
Ik merkte in mijn werk direct dat ik er wat aan had.’

Kijk op www.nvda.nl bij de NVDA academie voor het 
najaarsaanbod van 2016

Scholing 
maakt je sterker 



‘Ik ben

Doktersassistenten zijn tot veel in staat, maar ze moeten wel goed geïnformeerd worden over 

ontwikkelingen in hun vakgebied. Doktersassistent Femke Klinkenberg speelt daarin graag 

een rol, als woordvoerder over het vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Femke Klinkenberg ziet met lede 
ogen aan dat dokters voor een 
aantal taken in toenemende mate 
hbo’ers inzetten. ‘Dat is jammer, want 
doktersassistenten, mbo’ers dus, kun-
nen en weten heel veel. We kunnen 
bovendien grotendeels zelfstandig 

vragen van vrouwen die voor dit 
onderzoek worden uitgenodigd 
en daarop moeten we voorbereid 
zijn. Zeker als je dit onderzoek als 
doktersassistenten zelf in beheer 
hebt, zoals in onze praktijk.’

Mediatraining
Om haar werk als woordvoerder 
goed te kunnen oppakken, kreeg 
Femke een mediatraining aange-
boden van de RIVM. ‘In die training 
werd ik geïnterviewd door een 
journalist die uit het Hilversumse 
mediawereldje komt en alle kneep-
jes van het vak kent’, zegt ze. ‘Het 
interview werd ook opgenomen, ik 
vond het best confronterend om 
mezelf op beeld terug te zien. Maar 
ik heb er wel van geleerd dat je voor 
jezelf heel helder moet hebben wat 
het verhaal is dat je wilt uitdragen. 
Je moet je niet door de journalist 
laten uitlokken om van die koers 
af te wijken, maar je moet ook zelf 
geen zijpaden gaan bewandelen.’ 
Veel interviews heeft Femke overi-
gens nog niet gegeven, maar dat 
kan veranderen als het vernieuwde 
onderzoek in 2017 een feit is. 
‘Ik ben wel geïnterviewd voor een 
jubileumuitgave van het RIVM waar-
in het de bevolkingsonderzoeken 
wilde belichten’, zegt ze. ‘Maar dat 
was voor een schriftelijke weergave. 
Live interviews doe ik alleen als 
Matthijs van Nieuwkerk me belt.’ 

FeMKe KlinKenberg 
is doKtersassistent 
huisartsenzorg en 

bestuurslid (pen-
ningMeester) van de 

nvda.

werken. Het is daarom belangrijk 
dat we oog blijven houden voor de 
meerwaarde van de doktersassistent. 
Omdat ik dit standpunt actief wil 
uitdragen, ben ik lid geworden van 
het NVDA-bestuur. Voor mijzelf een 
logische vervolgstap, want ik was al 
regionaal actief. Toen de NVDA mij 
belde of ik de functie van de vorige 
penningmeester wilde overnemen, 
hoefde ik niet lang na te denken. Ik 
heb een bepaalde trots voor mijn 
beroep en ik heb het idee dat er nog 
veel te winnen valt. Dan moet je ook 
bereid zijn in de voorlinie te lopen.’

Woordvoerder
Behalve haar bestuurswerk voor 
de vereniging is Femke actief in 
de werkgroepen communicatie 
& deskundigheidsbevordering 
en POKMEI voor het vernieuwd 
bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker. Ze vertelt: ‘Toen in 2012 
de voorbereidingen voor de ver-
nieuwing startten, vroeg de RIVM, 
die hiervoor verantwoordelijk is, de 
NVDA om mee te denken. Ik werd 
toen gevraagd of ik bereid was om 
mezelf beschikbaar te stellen als 
woordvoerder namens de vereni-
ging over dit onderzoek. Ik vind 
het belangrijk dat onze beroeps-
groep goed geïnformeerd blijft, 
want vooral achter de schermen 
verandert het een en ander aan 
de screening. Dat leidt tot andere 

op mijn beroep’
trots
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Peter Bijsterveld van niceguys (l.) 
en dick naafs van BakkerBaarn
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‘Er was een chemie 
met de NVDA’
De nieuwe website van de NVDA biedt de doktersassistenten meer ruimte om zaken zelf te regelen 

en neemt de vereniging dus werk uit handen. Naast die site is de vormgeving van alle uitingen van 

de vereniging vernieuwd.

De meeste doktersassistenten 
zullen Peter Bijsterveld en Dick 
Naafs niet kennen, maar achter de 
schermen zijn ze allebei al jarenlang 
bij de NVDA betrokken. Voor Peter 
van Niceguys begon dit in 2008 
toen hij – als kersverse freelancer in 
Amsterdam – de vraag kreeg of hij 
de website van de vereniging een 
noodzakelijke update kon geven. ‘Ik 
trof er hartelijke mensen en omdat 
de NVDA mijn eerste grote op-
drachtgever was, was dat echt een 
warm bad voor me’, zegt hij. ‘Het 
was niet altijd even eenvoudig om 
op technisch niveau met ze te pra-
ten, omdat binnen de vereniging 
onvoldoende kennis bestond over 
de mogelijkheden die een website 
kan bieden, maar het contact was 
direct goed.’

Het eerste contact tussen Dick 
Naafs van BakkerBaarn in – jawel 
– Baarn en de NVDA ligt al veel 
verder in het verleden. ‘Dat is dertig 
jaar geleden toen ik nog vrijge-
zel was en mijn eerste gedachte 
was: leuk, allemaal vrouwen. Maar 
serieus: de vereniging nam in die 
tijd diensten af van een drukker en 
een advertentieverkoper die veel te 
hoge prijzen vroegen. Het bestuur 
benaderde ons om te onderzoeken 
of het ook anders kon.’ 

En zo begon een werkrelatie die nu 
dus al drie decennia duurt. Soms al-

leen om drukwerk te leveren, soms 
ook voor opdrachten op het gebied 
van vormgeving, en uiteindelijk ook 
om de acquisitie voor De Dokters-
assistent over te nemen. ‘Dokters-
assistenten zijn een heel bijzon-
dere groep mensen’, zegt Dick. ‘Ze 
hebben zo’n specifiek beroep dat 
je tijdens hun congressen steeds 
merkt dat je met mensen te maken 

hebt die elkaar écht snappen. Hun 
enthousiasme om iedere twee jaar 
een vrije zaterdag te besteden aan 
dat congres geeft bijna een Efte-
linggevoel. Dat ken ik helemaal niet 
van congressen.’

Het moet  k l ik ken
Niceguys en BakkerBaarn kregen 
rechtstreeks met elkaar te maken 
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toen de NVDA vorig jaar de wens uitte om zowel de website als de huisstijl 
op de schop te nemen. ‘Ik zei toen meteen dat ik met die website graag 
aan de slag wilde, maar wel vooral als bouwer en dus in samenwerking om 
tot een site te komen die goed aansloot bij de wensen van de NVDA’, zegt 
Peter. Dick vult aan: ‘En ik zei direct: het moet wel klikken met die sitebou-
wer. Als er geen chemie is, geen drie-eenheid tussen de NVDA, Niceguys 
en ons, moeten we het niet doen. Gelukkig hebben wij in Theo van den 
Heuvel een vormgever die al direct goed met Peter kon samenwerken. 
Toen ik dat merkte, dacht ik direct: dit kan een succes worden.’

Peter en Theo zaten niet in elkaars vaarwater. ‘We versterkten elkaar’, zegt 
Peter. ‘Toen wij tweeën helder hadden wat nodig was, waren we er in het 
gesprek met de NVDA over de nieuwe site in een half uur uit. De oude site 
voldeed niet meer aan de technische eisen van deze tijd en zag er ook niet 
meer uit als een site van deze tijd. Nu zitten er veel meer mogelijkheden in: 
online scholingen boeken, geavanceerd met advertenties omgaan, meer 
mogelijkheden voor profielen van de leden en de regio’s, noem maar op.’ 

Denken vanuit  de k lant
Het mooie van samenwerken met BakkerBaarn vindt Peter dat zij voor 
de opbouw van de site met designmogelijkheden kwamen waarvan hij 
soms niet wist dat ze bestonden. ‘Ik kijk naar het technische deel en naar 
wat voor mij logisch is en daarbij heb ik soms wel een beetje oogkleppen 
op’, zegt hij. ‘BakkerBaarn heeft een heel ander perspectief.’ Toch was het 
een intensief traject, vindt Dick. ‘Je bent in de stroom van het proces op on-
derdelen snel geneigd om te denken: dat is wel goed zo, maar dan werkt 
het niet. Je moet steeds denken vanuit de vraag hoe zo’n klant beweegt 
op de site.’ Zo is er een site gekomen die de NVDA ontlast, omdat de leden 
digitaal meer zelf kunnen doen. ‘Wat ook goed is, is dat de stap naar Twitter 
en Facebook is gemaakt’, zegt Dick. 

Nieuwe huissti j l
Tegelijk met de nieuwe website heeft de NVDA ook gekozen voor de 
ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. Dick: ‘Het mooie hierbij is dat we er 
erin geslaagd zijn het logo zo te veranderen dat het de kijker niet direct 
opvalt, maar dat het toch een heel andere uitstraling heeft gekregen. Er is 
een persoon van gemaakt, er zit beweging in.’ De keus hiervoor is tot stand 
gekomen door bij de NVDA twee maanden lang een aantal voorstellen te 
plaatsen, zodat de vereniging zelf de tijd had om tot een weloverwogen 
beslissing te komen.

Ook het lettertype is veranderd. ‘En ook dit valt de lezer misschien niet di-
rect op, maar het is wel belangrijk voor de professionele uitstraling van de 
vereniging’, zegt Dick. Peter vult aan: ‘Toen ik het design voor het eerst zag, 
vond ik rood best een heftige kleur, maar het heeft heel goed uitgepakt. En 
het lettertype past inderdaad precies bij de uitstraling van de NVDA.’

Hoe goed alle elementen op elkaar aansluiten, merkte Dick toen hij het 
laatste congres van de NVDA bezocht. Hij vertelt: ‘Daar zag ik het belang 
van de consistentie in de gekozen vormgeving. De folders, de badges, de 
beeldschermen die je ziet als je binnenkomt, het was echt een eenheid. Ik 
had het gevoel dat het klopte.’

Het Kwaliteitsregister Doktersassistent ging 1 juli 2011 

van start en heeft meer dan 5000 aanmeldingen. 

Doktersassistenten die in het kwaliteitsregister staan, 

kunnen aantonen dat zij hun vak verstaan. Patiënten, 

werkgevers, beleidsmakers, politici en zorgverzekeraars 

zien dat ze met professionals te maken hebben die hun 

kennis en kunde op peil houden.

Lato Black

Lato Bold

Kwaliteitsregister 
Doktersassistent:
herregistratie per 1 juli 2016

BEGELEIDE INTERVISIE

Intervisie is belangrijk. 
Ook voor doktersassistenten. 

Je leert op een andere manier naar je eigen 
handelen kijken en leert van je collega’s.

 

Lato Black

Lato Bold

Othellodreef 91-93   |   3561 GT  Utrecht

3516370101 envelop congres 2015.indd   1 24-04-15   08:06

Othellodreef 91-93

3561 GT  Utrecht

T 030 - 263 10 40

F 030 - 263 10 49

E secretariaat@nvda.nl

 cao@nvda.nl

 ledenadministratie@nvda.nl

I www.nvda.nl
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In 2015 
hielden we 
twee keer een 
OLV, overleg-
vergadering, 
met de actieve 
vrijwilligers. 
En we startten 
met een OLV 
nieuwe stijl: 
een vergade-
ring van het 
bestuur met 
de voorzitters 
van alle regio-
besturen. 

Onmisbaar: de voedingsbodem en het klankbord voor alle activiteiten en het beleid 

van de NVDA. Zonder de vrijwillige (!) actieve leden zouden we niet kunnen. 

Zij zijn de ambassadeurs van de NVDA in de regio.

In totaal werden 18 scholingen georganiseerd. Een greep hieruit:  

Regio Gelderland organiseerde 
in april een lezing over feiten en 
fabels over voeding en diëten. Met 
antwoorden op vragen als: Als de 
patiënt zegt dat hij minder zout eet, 
eet hij dat dan ook echt minder? 
Iemand van 110 kg met COPD kan 
toch niet ondervoed zijn? Zijn zoet-
stoffen goed of juist slecht voor je? 

onze voeding en klankbord
NVDA regio’s:

Regio Friesland: op 30 september 
de scholing Taal maakt gezond. 
Volgens onderzoek van de LHV 
zijn anderhalf miljoen mensen 
in Nederland laaggeletterd. Als 
eerste aanspreekpunt in de ge-
zondheidszorg bieden huisartsen, 
doktersassistenten en prak-
tijkondersteuners laaggeletterde 
patiënten de extra ondersteuning 
die ze nodig hebben, zoals uitleg 
over geneesmiddelen of een ver-
wijzing naar het ziekenhuis. 

Regio Tilburg: op 13 april de scho-
ling De eisende patiënt. Enerzijds 
merk je soms in je werk dat ge-
beurtenissen spanning opleveren 
bij jezelf, bijvoorbeeld als je “nee” 
moet verkopen. Anderzijds stel-
len sommige patiënten eisen op 
een toon die een grens overgaat, 
bijvoorbeeld dwingend of zelfs 
agressief. Je wilt graag óók in deze 
situaties de controle houden. 

R E G I O

Henriëtte van den Ende, Regio 
Tilburg: ‘Indrukwekkend was  
de scholing van No Kidding  
waarbij een drietal mensen  
hun ervaringen deelden over  
lichamelijke en psychische  
mishandeling. Dapper dat ze dat 
deden en voor ons heel leerzaam.’

Femke Klinkenberg, Regio 
Gelderland, over het organiseren 
van een nascholing: ‘Het 
contact leggen met docenten 
of instellingen met wie je 
samen een scholing 
opzet, vind ik het leukst.’ 

Regio Friesland Regio Tilburg Regio Gelderland
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Investeer in de doktersassistent.

Uit de werkgeversfolder, oktober 2015: Maar liefst vijftien medisch-technische handelingen 

kunt u overlaten aan uw doktersassistent, zoals wondverzorging, urineonderzoek, uitstrijkjes en 

bloedafname. En ook coördinerende taken, triage, het verzorgen van een (online) dossieradmini-

stratie, het onderhouden van patiëntcontacten en het geven van voorlichting. Het is belangrijk 

dat uw werknemers zijn toegerust met de juiste competenties en vaardigheden. En daar levert 

de NVDA, de beroepsvereniging van doktersassistenten, een belangrijke bijdrage aan.

Opnieuw was de ledenwerfactie onder werkgevers in de 
huisartsenzorg de meest succesvolle van 2015. Net als in 
2014 leverde de actie een paar honderd leden op. 

Andere ac ties: 
1. Korting op het lidmaatschap tijdens events zoals 

het congres, scholingen en andere evenementen
2. De belactie onder de opzeggers van 2014 leverde 

niet veel hernieuwde lidmaatschappen op. Dit 
komt vooral omdat deze ex-leden een andere baan 
hebben in een nieuwe functie of met pensioen zijn. 

3. De actie Maak je collega lid! waarbij leden zelf een 
cadeaubon ontvangen en hun collega een korting 
op de contributie leverde maandelijks ook een 
tiental nieuwe leden op. 

In totaal kwamen er in 2015 900 nieuwe leden bij. 

Maak je
    collega lid

De ledenwerfacties

Enquête: 
Onderzoeksbureau OneQues-
tion voerde voor ons in oktober 
2015 een enquête uit over de 
positie van de doktersassistent. 
Mede omdat de ondersteuning 
door personeel van artsen in 
de gezondheidszorg in Neder-
land ter discussie stond. Aan 
de enquête deden bijna 1500 
doktersassistenten in ziekenhui-
zen en huisartsenpraktijken en 
160 huisartsen mee. De stellin-
gen werden ook voorgelegd aan 
medisch specialisten werkzaam 
in ziekenhuizen. Zowel dok-
tersassistenten als huisartsen 
zijn van mening dat de functie 
van praktijkondersteuner moet 
blijven. Andere conclusies uit de 
enquête: 
1. Titelbescherming van de dok-

tersassistent is noodzakelijk 
(huisartsen 70% en doktersas-
sistenten 93%)

2. Het is een goede ontwikke-
ling dat doktersassistenten 
vaker medische handelingen 
verrichten en een eigen 
spreekuur hebben (beiden 
ruim boven de 80%).
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2015:
Ledenaantal :    Alweer kende de NVDA in 2015 een 
   ledengroei: van 5700 naar 6100.

B ezoekers  website:   in 2015 werd www.nvda.nl meer dan 
   een half miljoen keer bezocht. 

‘In 2015 is er aan juridische dienst-
verlening aan de leden wekelijks 
een beroep op mij gedaan, waarbij 
in een aantal van de gevallen de 
juridische advisering is voortgezet 
na het door de NVDA betaalde ju-
ridisch advies van een half uur. Het 
betreft dan meestal een einde van 
het dienstverband waartoe een 
procedure moet worden gevoerd, 
of een regeling wordt getroffen. Verder is er advisering 
over de cao en andere arbeidsrechtelijke zaken gedaan 
door de medewerkers van het secretariaat. Met het 
secretariaat voerde ik regelmatig overleg, individueel 
telefonisch en plenair. Ook in 2015 heb ik bijzonder 
prettig samengewerkt met de leden, bestuur, directie, 
cao-commissie, medewerkers en natuurlijk Fransisca 
Gerlof, werkzaam als triagist op een huisartsenpost, met 
wie ik samen de onderhandelingen voer voor de CAO 
Huisartsenzorg. Ik ben allen wederom zeer erkentelijk.’

Cijfers 
& feiten

Inkomsten*:
Contributie  539
Advertenties vakblad  47
Cao bijdrage LHV   53
Congres   162
Overige**   304
Totaal 1105

Uitgaven*:
Personeel en huisvesting  321
Vakblad   126
Kosten bestuur & commissies 102
Projecten/activiteiten/congres   253
Overige (incl. website)   205
Totaal  1007

*= x 1000
** = accreditatie, vacatures website, producten

Top 5 vragen aan het  secretariaat: 
1) Mijn werkgever vindt scholing  

te duur. Waar heb ik recht op 
volgens de cao?   

2) Ben ik wel ingedeeld in de  
juiste schaal? 

3) Heb ik dit jaar nog recht op  
de uren uit de levensfase- 
voorziening? (De levensfase- 
voorziening is per 1-1-2016  
vervallen. De rechten van werk-
nemers die in dienst waren op 
31-12-2015 blijven behouden)

4) Op hoeveel dagen verlof heb  
ik recht bij een verhuizing of  
kortdurend zorgverlof?

5) Wat krijg ik als ik een x  
aantal jaren in dienst ben?  
Is dat een onbelaste uitkering?

Het secretariaat is bereikbaar op ma t/m do via  
030 263 1040 of via secretariaat@nvda.nl. Vragen 
over de cao kun je stellen via cao@nvda.nl. 

Juridisch advies: 
In 2015 was er 76 keer een verzoek van leden  
om juridisch advies.  Het ging veelal over 
 - ziekte en ontslag
 - problemen met juiste inschaling FWHZ
 - opnemen van vakantiedagen, bijvoorbeeld 

bij praktijksluiting
 - eenzijdig wijzigen van de arbeidsovereenkomst 

(in ongunstige zin) door de werkgever 
 - problemen na overname praktijk: de  

medewerkers matchen niet met elkaar

Mr. Jane KraMer
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Het NVDA-bureau
Vorig jaar waren acht medewerkers 
in dienst op parttime basis (4,1 fte). 
Er was een personele wisseling in het 
team van het secretariaat en de functie 
van scholing en beroepsontwikkeling 
kwam vacant.

In 2015 gaven vele leden gehoor aan 
het verzoek hun profiel op onze web-
site bij te werken. We zijn daar heel blij 
mee en kunnen daardoor meer leden 
digitaal bereiken. Maar we zijn er nog 
niet. De komende tijd gaan we meer 
en meer over op digitale verzending. 
We zien een toename van het aantal 
groepslidmaatschappen: 1400 leden 
zijn via zo’n lidmaatschap lid. Het aan-

tal studenten dat lid is, bedraagt 114. 

Een woord van dank aan alle (externe) 
betrokkenen, onze vrijwillige kader-
leden en  medewerkers is hier op zijn 
plaats. Met vereende krachten hebben 
zij zich met veel enthousiasme voor 
onze leden ingezet, en ieder op zijn of 
haar gebied een bijdrage geleverd aan 
de verdere beroepsontwikkeling en 
professionalisering van het beroep en 
de vereniging. 

De NVDA buiten de deur
De externe partijen waar de NVDA 
overleg mee voert: SSFH, LHV, NHG, In-
Een, VWS, ROC ‘s, S-BB. Er is structureel 

overleg met de redactie van 
het vakblad De Doktersassistent, 
de accountant en de jurist. 

C AO Huisar tsenzorg
Vorig jaar zijn intensieve onderhan-
delingen gevoerd voor de cao van 
31 maart 2015 – 1 maart 2017. Het 
onderhandelingsresultaat is door de 
leden van de NVDA geaccepteerd. 
Het is een intensief traject geweest. 
De onderhandelingen zijn een aantal 
maanden opgeschort door ons (de 
werknemers) omdat wij de voorstellen 
van de werkgevers onredelijk vonden. 
Midden in de zomer kwam de cao 
uiteindelijk rond.

H A R D E  C I J F E R S

En verder:

maart  NVDA en Kwaliteitsregister   Alumniavond ROC Hengelo

april   Zorgberoepen 2030     Utrecht

april   Dermatologie assistenten symposium Zwolle

juni  Kwaliteitsregister en NVDA   Kring Haaglanden Den Haag

juni  De NVDA en de toekomst   Westfriesgasthuis Heerhugowaard

september  Netwerkbijeenkomst   Tergooi ziekenhuizen Hilversum

september Netwerkbijeenkomst   Diaconessen Ziekenhuis  Leiden

november NVDA-congres    Bussum

SSFH
In 2015 bekleedde de NVDA (net als nu in 2016) de functie van vicevoorzitter bij het Sociaal Fonds Huisartsenzorg, de SSFH. 
Vanuit deze positie maken wij ons, namens werknemerspartijen, sterk in het fonds dat de arbeidsmarkt als focus heeft.
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CADD: accreditatie van de kwaliteit van scholingen

De CADD, De Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Dokters-
assistenten, beoordeelt aanvragen voor zowel bij- en nascholing als voor  
instellingsaccreditatie. Vorig jaar kreeg de commissie 247 aanvragen ter  
accreditatie aangeboden. Het aantal aanvragen nam ten opzichte van 2014  
met bijna 10 procent toe. 

Instel l ingsaccreditatie
In 2015 zijn de instellingsaccreditaties van de volgende instellingen gecontinueerd: 

DOKH, Stichting KOEL, NHG, PRO, KOH, Cohesie, Midea, HDT Oost, St. Huisartsen-
posten Midden Brabant, WDA Westelijke Mijnstreek, CHRA, Medicamus, St. Jansdal, 
Meditta, ELANN, SDHS, SHL, Doktersacademie Friesland en HAP Oude IJssel, Primair 
Huisartsenposten, Huisartsenpost Tiel, Linnaeusinstituut, Het Huisartsenteam, Huis-
artsenpost Almelo, WDH Haaglanden, LHV Academie en het NCJ. 

Aan de volgende Instellingen is Instellingsaccreditatie toegekend: VUmc Academie, 
Zorggroep Almere, Federatie WDH Midden Nederland, Medrie en ZIO. Dit levert een 
totaal op van 33 Instellingsaccreditaties.

 2015 2014 2013 2012 2011

Aangevraagd 247 225 239 191 52

Toegewezen 240 218 234 176 46

Afgewezen 1 5 4 13 6

Ingetrokken 6 2 1 2 0 
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