
Kwaliteitsregister 
Doktersassistent 

De doktersassistent vervult een sleutelrol in de  
gezondheidszorg. U als (huis)arts draagt steeds meer  

en vaker taken over aan de doktersassistent, de zorg ver-
schuift van de tweede naar de eerstelijn en de zorgvraag 

van patiënten verandert en stijgt. Het is nodig om op de  
hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen in  

het vak en te werken aan kennis en vaardigheden.  
Het Kwaliteitsregister Doktersassistent biedt u een  
online systeem waarmee de kennis en kunde van  

doktersassistenten zichtbaar en toetsbaar is.    

Laat de 
deskundigheid van de 
doktersassistent zien



We vertellen u graag meer over het Kwaliteitsregister Doktersassistent. 

Alleen met de nodige nascholing en werkervaring blijft de doktersassistent kwali-
teitsgeregistreerd. Zo laat de doktersassistent zien dat ze haar vak serieus neemt 
en haar kennis en kunde op peil houdt. De werkgever en patiënt zijn hierbij gebaat. 

Voor u als arts en als werkgever is het belangrijk dat u voldoende gekwalificeerd 
personeel in huis heeft. U kunt bij de werving & selectie van doktersassistenten in 
het register zien wie aantoonbaar voldoende scholing volgt. En u laat aan patiën-
ten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars zien dat u investeert in de deskun-
digheid van uw medewerkers. En hiermee in een kwalitatief goede en veilige zorg. 

Het Kwaliteitsregister Doktersassistent is een initiatief van de NVDA, de beroeps-
vereniging van doktersassistenten. Het register ging op 1 juli 2011 van start en 
telt in 2017 meer dan 5500 aanmeldingen. Ruim 3100 van deze aangemelde 
doktersassistenten zijn momenteel kwaliteitsgeregistreerd. 

Hoe werkt het? 
Een doktersassistent kan zich inschrijven als zij/hij in het bezit is van een erkend 
diploma doktersassistent en de beroepscode van de NVDA ondertekent. Elke  
vijf jaar volgt een herregistratie. Om in het kwaliteitsregister te blijven, moet de  
doktersassistent in die vijf jaar: 



1) minimaal 100 punten aan deskundigheidsbevordering behalen, waarvan: 
- minimaal 60 punten zijn behaald uit het volgen van bij- en nascholing  
 waarvan minimaal 40 punten uit door de CADD geaccrediteerde bij- en  
 nascholing 
- minimaal 20 punten zijn behaald uit overige activiteiten 
- maximaal 20 punten vrij zijn in te vullen, uit bij- en nascholing of overige  
 activiteiten, en

2) minimaal 2080 uren als doktersassistent werken. Dit komt gemiddeld neer op  
tenminste één dag per week in die vijf jaar (incl. vakantie en verlof). 

Doktersassistenten in het bezit van een branche erkend triage-diploma krijgen 
hiervan een extra aantekening in het register.

Voorbeelden van activiteiten waarmee een doktersassistent 
punten behaalt:    
• beroepsrelevante bij- en nascholing
• bijwonen van een congres, workshop of symposium
•  stagiaires begeleiden
•  intervisie 
•  actief zijn binnen de NVDA
•  scholing over en/of deelname aan intervisie / intercollegiale toetsing 
•  herhaling EHBO/reanimatie, ook uit BHV 
•  examineren
•  profileren beroepsgroep
• visitatie in het kader van accrediteren van scholing
•  actieve bijdrage aan kwaliteitsbeleid werkgever (bijvoorbeeld voor de  

NPA praktijkaccreditering)

Voor een uitgebreide activiteitenlijst en een toelichting hierop verwijzen we naar het 
document kwaliteitscriteria 2016 - 2021 en de kwaliteitscriteria 2011 – 2016 op de 
website van de NVDA: www.nvda.nl/beroep/kwaliteitsregisterdoktersassistent.

Kosten
De eerste registratie kost eenmalig € 70. De kosten voor herregistratie zijn € 90. 
De herregistratie is vijf jaar geldig. 

Inschrijving
Het register is ondergebracht bij KABIZ, Kwaliteitsregistratie en Accreditatie  
Beroepsbeoefenaren in de Zorg. Doktersassistenten kunnen zich inschrijven  
op www.kabiz.nl. 

De status van registratie geeft aan wie het vak voldoende bijhoudt: kwaliteits-
geregistreerd, en wie het diploma doktersassistent heeft: diplomageregistreerd. 
De status kwaliteitsgeregistreerd laat zien dat een doktersassistent zich vanaf 
de diplomadatum elke vijf jaar herregistreert. 

Kortom, een inschrijving laat de deskundigheid van de doktersassistent zien. 



Speciale regelingen
Er is een herintreders- en dispensatieregeling. In bepaalde gevallen kunnen  
doktersassistenten hierop een beroep doen. Kijk op www.kabiz.nl voor de  
regeling en aanvraagformulieren.  

Informatie
www.nvda.nl/FAQNVDA/kwaliteitsregisterdoktersassistent
www.kabiz.nl  

Vragen?
Neem contact op met KABIZ: via de mail: info@kabiz.nl of telefonisch:  
0900 - 0400 694 (op maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur en op dinsdag 
tot en met donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur, kosten 0,10 ct. per minuut).  

Contact
NVDA
Othellodreef 91-93
3561 GT Utrecht
T: 030 263 1040 (ma t/m do) 
E: register@nvda.nl
I:  www.nvda.nl 
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