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NVDA legt de 
rode loper uit
Annette Vlaar

HOORN  Het tijdperk waarin de dok-
tersassistente er voornamelijk was 
om afspraken te plannen, ligt ver 
achter ons. De assistente van van-
daag kan en doet zoveel meer. Daar-
om legt de Nederlandse Vereniging 
van Doktersassistenten op donder-
dag 27 september de rode loper uit. 
“Bij wijze van spreken dan”, zegt 
NVDA-regiobestuurster Nora 
Kwast. “Wij organiseren die dag een 
interactieve bijeenkomst in de 
Parkschouwburg met een leuk en 
creatief programma om de dokter-
sassistente zelf een keer uitgebreid 
in de watten te leggen.”
 
“Dat is af en toe gewoon nódig”, zegt 
Nora Kwast, zelf doktersassistente 
bij Huisartsenpraktijk Blokker. Zij 
heeft haar beroep zien veranderen. 
“Ooit was het vaak de vrouw van 
de dokter die de telefoon aannam 
en patiënten ontving. Maar er is zo 
ontzettend veel veranderd. Door de 
ontwikkelingen en verschuivingen 
in de gezondheidszorg hebben wij 
er veel meer taken en verantwoor-
delijkheden bij gekregen wat bo-
vendien de nodige medische kennis 
vraagt. Denk aan bloeddruk meten 
en hechtingen verwijderen. Of het 
triageren, waarbij wij moeten door-
vragen aan de patiënt. Hiermee be-
palen wij de urgentie om gezien te 
worden. Mensen vinden dit soms 
lastig, maar als je goed uitlegt dat 
wij dit doen om de juiste zorg te le-
veren, dan is er meestal wel begrip.”
 
BIG  Nora Kwast verbaast zich er 
over dat haar beroep nog steeds niet 
is ingebed in de wet BIG (Beroepen 
Individuele Gezondheidszorg). “Een 

opleiding is nog steeds niet ver-
plicht. De NVDA pleit al jaren voor 
titelbescherming van ons beroep. 
Iedere patiënt zou er toch zeker van 
moeten zijn dat de doktersassistent 
die de telefoon opneemt bij de huis-
arts, GGZ of in het ziekenhuis ook 
daadwerkelijk een medisch onder-
legde professional is?”
 
FEESTJE  De doktersassistente uit 
Blokker is sinds vorig jaar bestuurs-
lid van de NVDA-regio Noord-Hol-
land en is mede-organisator van de 
bijeenkomst die gehouden wordt 
in de Parkschouwburg in Hoorn. 
“Ja, dat is natuurlijk een prachti-

ge locatie voor het rode loper ge-
voel”, zegt Kwast enthousiast. “Onze 
twee-jaarlijkse regiobijeenkomsten 
zijn altijd een feestje. Je ontmoet 
collega’s uit de omgeving, je doet 
kennis en ideeën op en je ontvangt 
er scholingspunten voor.”
 
INSPIRATIE  De organisatie heeft 
147 aanmeldingen van vooral as-
sistenten uit het ziekenhuis en de 
huisartsenpraktijk, maar ook van 
een aantal huisartsen en diëtis-
ten. Tijdens de bijeenkomst vertelt 
huisarts Tamara de Weijer, voorzit-
ter van de vereniging Arts en Voe-
ding, over groente, fruit, beweging 

en ontspanning. NVDA-directeur 
Jellie Klaver schetst hoe de bran-
chevereniging inspeelt op veran-
deringen in de zorg en dermatoloog 
Marcus Muche geeft een workshop 
over de zon. “Ook hebben wij nog 
een paar leuke verrassingen waar-
over ik niets ga verklappen. Maar 
als je naar zo’n NVDA-avond bent 
geweest, ga je de volgende dag met 
extra zin naar je werk”, zegt Kwast 
stellig. “Het inspireert om te zien 
hoe anderen in de zorg het doen. 
Dat is volgens mij de kracht van zo’n 
avond. Ja, het programma zal er ze-
ker toe bijdragen dat je weer even 
weet hoe leuk je vak is!”

 p Doktersassistente Nora Kwast meet de bloeddruk van haar zwangere collega Claudette Vleesch Du Bois


