
11 De Doktersassistent  januari 2017

D O S S I E R

‘De functie van  

Edith Schippers is al meer dan zes jaar minister van Volksgezondheid. De Doktersassistent had een 

exclusief interview met haar. Edith Schippers is trots op de kwaliteit van de zorg in Nederland. ‘Bij 

ons is het verschil tussen iemand die een dure ziekte heeft en iemand die helemaal gezond is, niet 

meer dan 385 euro per jaar.’

Heef t  u  zelf  vaak met een doktersas-
sistent  te  maken? Wat zi jn  uw er varin-
gen?
Ik heb een geweldige doktersassistent, echt een 
fantastische vakvrouw. Ik ken haar al jaren. Natuur-
lijk om afspraken te maken, maar ook voor een 
uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek baarmoe-
derhalskanker en de prikpil... Kortom: ze is heel be-
langrijk. Het is fijn om een vaste doktersassistent te 
hebben, die je kent en vertrouwt.

Wat is  het  beeld dat  u  in  uw omgeving 
van het  beroep van doktersassistent 
tegenkomt?
Ik hoor alleen positieve geluiden, maar ik vind dat 
de functie wel eens wordt onderschat. Het is zoveel 
meer dan de telefoon opnemen en herhaalrecep-
ten verstrekken. Alle professionals in de eerste lijn 
merken dat hun werk complexer wordt, er wordt 
meer gevraagd en samengewerkt. Dat vraagt veel, 
ook van de doktersassistent. Vandaar mijn oproep: 
blijf jezelf ontwikkelen.

De eerste l i jn  wordt  in  de zorg belang-
ri jker.  Wat  betekent  dit  voor  de werk-
zaamheden van de doktersassistent?
Mensen wonen langer thuis; behandelingen du-
ren korter. Dat maakt de zorg in de eerste lijn be-
langrijker én complexer. Om goede zorg te kunnen 

wordtonderschat’
 doktersassistent
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‘Wat je 
ook kiest, 

gratis 
wordt de 
zorg niet’
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leveren, heeft de huisarts ondersteuning en hulp 
nodig. De functie van doktersassistent wordt dus 
belangrijker en kan ook veranderen. Ik ken een 
praktijk in Zoetermeer waar de doktersassistent 
casemanager dementie is. Zij geeft emotionele en 
praktische begeleiding aan mensen met dementie, 
onderhoudt contacten met hulpverleners en scha-
kelt hulp in als dat nodig is.
 
O uderen doen vaker  een beroep op de 
huisar tsenzorg omdat ze met bepaal-
de vragen niet  weten waar  ze  terecht 
kunnen.  Herkent  u  dat?
Ik begrijp dat mensen eerst hun eigen huisarts bel-
len. Mensen hebben vaak al jaren dezelfde huisarts 
en kennen de doktersassistent. Dat is vertrouwd. 
Andersom is dat natuurlijk ook het geval. De huis-
arts en de doktersassistent zijn belangrijk om pa-
tiënten gerust te stellen, de weg te wijzen en te 
helpen. Het is daarom cruciaal dat zij met alle zorg-
verleners in de buurt goed contact hebben.
 
Als  ‘wegwijzer ’ in  de zorg ver zorgt 
de doktersassistent  de tr iage en ver-
wijst  de patiënt  door  naar  de juiste 
zorgverlener.  D it  draagt  bi j  aan een 
soepele en betaalbare zorg.  Is  dit  een 
goed systeem? 
Zeker. De huisarts heeft de rol van poortwachter 
en van zorgverlener. De doktersassistent is een be-
langrijk onderdeel van haar of zijn team. Mijn beeld 
is dat assistenten en huisartsen dat hartstikke goed 
oppakken. Om die rol te versterken vind ik het be-
langrijk dat de mensen in de zorg zich blijven ont-
wikkelen. eHealth biedt bijvoorbeeld veel moge-
lijkheden voor zorg aan huis. Als je daarmee leert 
werken, ben je klaar voor de toekomst.

De verk iezingen zi jn  in  aantocht.  Wat 
moet  er  gebeuren de komende jaren? 
Iedereen in Nederland heeft met zorg te maken, 
voor zichzelf of iemand in zijn omgeving. Gelukkig 
is de zorg in Nederland goed en dichtbij geregeld. 
Iedereen, arm of rijk, heeft toegang tot dezelfde 
zorg. Anders dan vroeger, in de tijd van het zieken-
fonds. Toen had je gescheiden wachtkamers en 
verschillende wachttijden voor particulier verze-

kerden en ziekenfondsverzekerden. Het is belang-
rijk dat de zorg betaalbaar blijft voor iedereen, en 
tegelijkertijd menselijk en liefdevol blijft. In onze sa-
menleving staat er steeds meer druk op onze agen-
da’s, onze tijd. Daar moeten we op letten. Nieuwe 
technologieën kunnen ons helpen als we het slim 
toepassen. Dat moet natuurlijk in overleg met de 
mensen die ermee werken, zoals de doktersassis-
tent. Daarnaast moeten we letten op de werkdruk. 
De mensen in de zorg zijn vaak zo gedreven dat we 
echt moeten oppassen dat we hen niet overbelas-
ten.

Er  is  enige maatschappeli jke onrust 
over  de eigen bijdrage voor  de zorg-
ver zekering.  Wat  vindt  u  hier van?
De afgelopen jaren hebben we er met iedereen 
hard aan gewerkt om de zorg betaalbaar te houden. 
Daardoor zijn de zorgkosten veel minder hard ge-
groeid dan in het verleden. Momenteel groeien de 
zorgkosten ongeveer even hard als de economie. 
Als we dat zo weten te houden, blijft de zorg ook in 
de toekomst prima te betalen. Als je het eigen risico 
van 385 euro afschaft, zijn die kosten niet ineens 
verdwenen. In dat geval gaat de premie omhoog 
met 284 euro. Dat is een keuze die in een volgend 
kabinet moet maken. Maar wat je ook kiest, gratis 
wordt de zorg niet. 

B ent u  trots  op de zorg in  Nederland?
Ja. Er zijn landen waar mensen geld moeten lenen 
of zelfs hun huis verkopen als ze ernstig ziek wor-
den. Bij ons is het verschil tussen iemand die een 
dure ziekte heeft en iemand die helemaal gezond 
is, niet meer dan 385 euro per jaar. Voor lage in-
komens wordt dat bovendien vrijwel helemaal ge-
compenseerd door de zorgtoeslag, dat vergeten 
we nogal eens. Als we onze zorg vergelijken met 
andere landen, dan zien we dat de hele wereld 
jaloers kijkt naar onze huisartsenzorg. We heb-
ben een breed basispakket, waarin vernieuwingen 
worden opgenomen. De kwaliteit van de zorg is 
goed en de zorgverzekering is in vergelijking met 
andere landen redelijk betaalbaar. Ik ben trots op 
wat die meer dan een miljoen professionals in de 
zorg daar allemaal voor doen. Laten we daar zuinig 
op zijn. l
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