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Geachte mevrouw Korpershoek,
De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten/NVDA mag een aantal endoscopieassistenten tot haar leden rekenen. Deze leden hebben zich tot ons gewend met de vraag
om namens hen u te benaderen.
Doktersassistenten die in ziekenhuizen op een endoscopie-afdeling werken, staan onder
druk. De V&VN wil onderscheid aanbrengen in bevoegdheden tussen verpleegkundigen en
doktersassistenten die werken als endoscopie-assistenten. Dit betekent dat
doktersassistenten bepaalde taken in de nabije toekomst niet meer zouden mogen
uitvoeren.
De NVDA komt samen met endoscopie-assistenten uit het werkveld in actie voor haar leden
om te pleiten voor een generaal pardon. Dit houdt in dat doktersassistenten die de functie
van endoscopie-assistent hebben al hun werkzaamheden mogen blijven doen. Uw
organisatie wil een aantal taken bij doktersassistenten met een opleiding tot endoscopieassistent wegnemen en alleen verpleegkundigen de bevoegdheid geven deze taken uit te
voeren. Daar is de NVDA het niet mee eens. We spreken hier over ervaren en deskundig
opgeleide assistenten die hun werk goed en verantwoord uitvoeren.
De V&VN speelt een belangrijke rol in deze discussie, omdat uw organisatie binnenkort de
definitieve aanbeveling gaat doen over het generaal pardon voor de doktersassistent die
werkt als endoscopie-assistent.
Langs deze weg ondersteunen wij van harte de wens van veel endoscopie-assistenten om in
uw aanbeveling een generaal pardon op te nemen voor de betreffende (onze) doelgroep. Ze
zijn het waard.
In lijn met ons verzoek is recent tijdens een symposium aan de RIVM de vraag gesteld hoe zij
omgaan met de hierboven beschreven situatie in relatie tot de landelijke BVO

colonscreening. De aanwezige regio coördinator sprak uit zich hard te maken om de taken
van de huidige doktersassistentes/niet verpleegkundigen te waarborgen.
Mocht u nog vragen hebben dan beantwoorden wij deze graag.
Met vriendelijke groet,

Mr C.F.M. Gillis MBA
Voorzitter NVDA

