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Onze leden, onze pijlers
Het valt me altijd op tijdens overleg-
gen in het land met onze leden, hoe-
veel bruikbare input jullie ons leveren 
vanuit de praktijk. Jullie weten wat er 
speelt op de werkvloer. Of dat nu is in 
de ziekenhuizen, de huisartsenzorg,  
gezondheidscentra, arbodiensten, 
GGD/JGZ of andere werkvelden. Jullie 
vertellen ons over actuele kwesties 
en hebben vragen op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden, scholing, oplei-
ding, stages, taakverdeling, het kwali-
teitsregister en noem maar op. Deze 
informatie is van onschatbare waarde 
voor de NVDA. Want hierop baseren 
wij ons beleid en onze activiteiten. 

Privé -leven
Natuurlijk realiseren we ons dat een bestuursfunctie (in 
de regio) of deelname aan een commissie of stuurgroep 
tijd en energie kost. Zeker als je al een druk werk- en 
privé-leven hebt. Maar, zo hoor ik vaak van actieve leden: 
je krijgt er veel voor terug in de zin van opgedane kennis 
en leerzame ervaringen. En het is leuk om samen met 
vakgenoten inhoudelijk met je beroep bezig te zijn. Lees 
de interviews maar met enkele van onze actieve leden in 
deze jaarbrief!

Crisis
De NVDA probeert de contributie zo laag mogelijk te 
houden, zeker in deze moeilijke financiële tijd. En wij 
doen dat zonder overheidssteun, sponsoring of subsidies. 
Ik vind het knap dat we alle activiteiten ondernemen die 
in dit verslag staan. Dat kan echt niet zonder de steun 
van vrijwilligers, de pijlers waarop onze beroepsvereni-
ging steunt. 

Wil je wat meer te weten komen over het actief lid zijn 
of eens meelopen? Laat het ons weten. Het betekent 
heus niet dat je een vergadertijger moet zijn of tientallen 
pagina’s moet door ploegen. Doktersassistenten zijn over 
het algemeen vrij nuchter, praktisch ingesteld en gericht 
op het resultaat. Dat zijn eigenschappen die we binnen de 
NVDA goed kunnen gebruiken. Dus, wie weet, tot ziens.

Jellie Klaver
Directeur NVDA
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Onze missie 
 
De NVDA is de beroepsvereniging van en voor dok-
tersassistenten in Nederland. Wij staan voor kwaliteit, 
scholing en belangenbehartiging. Samen zorgen wij 
voor een kwalitatieve beroepsuitoefening en stralen 
we uit dat we trots zijn op ons vak. De vereniging 
laat de stem van de doktersassistent klinken in de 
zorg. 

Wat bieden we jou? 
•	 Cao-onderhandelingen
•	 Vakblad De Doktersassistent
•	 Bij- en nascholing
•	 Congres en contactavonden
•	 Juridisch advies
•	 Overleg met zorgpartijen, politiek, werkgevers en 

onderwijs
•	 Kwaliteitsregister Doktersassistent
•	 Beroepscode Doktersassistent
•	 Beroepscompetentieprofiel Doktersassistent
•	 En nieuw in je mail: de NVDA-nieuwsbrief.

Kijk op www.nvda.nl of bel (030) 263 10 40.
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Wie zaait, zal oogsten. Als je je 

doelen wilt bereiken, investeer je 

in de basis, de bodem. Dat kost 

tijd, geduld en energie. Wie in de zomer kratten vol 

sappige knalrode kersen vult, zaait eerst in vruchtbare 

grond. Daar krijgen pitten de ruimte om uit te groeien 

tot krachtige bomen, de wortels stevig in de aarde en 

de takken vol vruchten waar pit in zit.  

Er heerst een lentegevoel bij de NVDA. We groeien, 

zowel in ledenaantal, in onze ambities als in onze pro-

fessionele ontwikkeling. De pitten zitten in een schone 

grond en worden geregeld van water voorzien. We 

kijken uit naar de eerste takjes kersenbloesem die uit 

de knoppen tevoorschijn komen.  

Arbeid

Kratten met overheerlijke kersen gunnen we jullie: het 

mooie eindresultaat van noeste arbeid. Maar ook de 

pitten verdienen jullie aandacht. Wat we voor dokters-

assistenten doen, speelt zich namelijk vaak af achter de 

schermen. Dan zijn we volop aan het onkruid wieden 

en vogels verjagen. 

Vandaar dat we gekozen hebben voor deze NVDA-Jaar-

brief 2012. Om op een creatieve manier zichtbaar te 

maken wat we allemaal doen. En wat we van plan zijn. 

Dat is ongelooflijk veel. Op het gebied van kwaliteit, 

positionering, arbeidsmarkt, beleid en communicatie 

vinden activiteiten plaats die zich ergens in het groei-

proces bevinden van pit tot aan ‘de kers op de taart!’ 

Zaaien, groeien en oogsten zijn arbeidsintensief. Heb 

je zin om hieraan mee te werken, lees dan de oproep 

op pagina 15. Ik verwelkom je graag als actief lid. 

Veel leesplezier en de hartelijke groeten,   

Gerda van Baggem-Bakker

Voorzitter NVDA

De kers op 
de taart 

To do, to do, to do!
Je kent het vast wel. Thuis en op je werk. De to do-

lijstjes. Een opsomming van alle dingen die je nog 

moet doen. Vooral wij multitaskende vrouwen heb-

ben heel wat lijstjes af te werken in ons privé-leven 

en tijdens ons werk. En als we bovenaan de lijst iets 

wegstrepen, komt er onderaan weer van alles bij. 

Boodschappen, teamoverleg, nascholing uitstrijkje, 

kind ophalen, auto naar de garage, vergadering voor-

bereiden, en ga zo maar door.

Als je dit herkent, dan weet je hoe prettig het voelt 

om de dingen die je gedaan hebt af te vinken. En dat 

geldt ook voor de NVDA. We hadden de nodige to 

do-lijstjes vorig jaar, maar we konden veel wegstre-

pen. En terwijl we bezig waren met allerlei projecten 

en plannen, kwamen er alweer nieuwe ideeën op. 

In deze jaarbrief, ons jaarverslag over 2012, laten we 

je aan de hand van drie thema’s zien... 

...wat we in 2012 voor je 
deden en we werpen
een vooruitblik 
op 2013. 
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De doktersassistent die beschikt over een erkend diploma en die bij- en nascholing volgt, 

zorgt voor kwaliteit in huis. Hoe maakt zij deze kennis en vaardigheden zichtbaar voor ande-

ren? Met andere woorden, hoe laat een doktersassistent zien dat zij een deskundige profes-

sional is die weet wat ze doet en kan? Om dit aan te tonen, hanteert de NVDA een aantal 

kwaliteitsinstrumenten ter bevordering van de deskundigheid en ter ontwikkeling van het 

beroep. Zo laten we zien waarvoor we staan!  

Kwaliteitsregister  een succes
Het Kwaliteitsregister Doktersassistent, 
dat medio 2011 van start ging, is een 
groot succes. In 2012 steeg het aantal 
aanmeldingen naar 3200. Bijna een ver-
dubbeling in een jaar tijd. Een gewel-
dige stap op weg naar het borgen en 
verbeteren van de kwaliteit van onze 
beroepsuitoefening. 
Uiteraard willen we de best mogelijke 
zorg bieden. Daarom is het nodig op 
de hoogte te blijven van belangrijke 
ontwikkelingen in het vak en te werken 

Wat ken je en wat kun je? 

aan onze kennis en vaardigheden. Het 
kwaliteitsregister houdt bij welke dok-
tersassistenten hun kennis en kunde 
op peil houden. Kortom, een register 
dat van groot belang is voor onze be-
roepsgroep, nu en in de toekomst.  

Accreditatie 
Accreditatie is het beoordelen van de 
kwaliteit van nascholingen. De CADP, 
Commissie Accreditatie Deskundig-
heidsbevordering Praktijkassistenten, 
doet zo’n ‘inhoudelijke keuring’.  

In 2012 werden 191 cursussen online 
aangevraagd en beoordeeld, bijna 
een verviervoudiging van het aantal 
aanvragen in vergelijking tot 2011! 176 
aanvragen doorstonden de toets. Een 
reden van afwijzing is bijvoorbeeld dat 
het cursusmateriaal inhoudelijk niet 
aansluit op het niveau van de dokters-
assistent of niet aansluit op de praktijk. 

Instel l ingsaccreditatie
In 2012 werd het voor ziekenhuizen, 
arbodiensten en jeugd- en GGD-in-
stellingen mogelijk, net als aanbieders 
van nascholing, instellingsaccreditatie 
aan te vragen. Doktersassistenten 
die hier werken, kunnen met korting 
collectief in het Kwaliteitsregister Dok-
tersassistent worden ingeschreven. 
Kijk voor meer informatie op  
www.kabiz.nl.    

B eroepscode 
Een professionele werkhouding kan 
niet zonder beroepsethiek. Op de 
werkvloer en aan mensen daarbuiten 
laat je met een beroepscode zien waar 
je voor staat: voor ethisch handelen, 
ook in complexe situaties. In septem-
ber presenteerden we de herziene 
Beroepscode Doktersassistent. Vele hon-
derden exemplaren vonden hun weg 
al naar de werkvloer. Opmerkelijk in de 
code is de bijlage over het doorbreken 
van het beroepsgeheim om het welzijn 
van kinderen (preventief ) te bescher-
men. En we besteden aandacht aan de  
omgang met social media als dok-
tersassistent. Bijvoorbeeld: Word geen 
vrienden met patiënten. 

Wat we in 2012  
voor je deden
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B eroepscompetentieprofiel 
Wat kan en kent een doktersassistent? 
In tijden van taakdelegatie en de 
opkomst van concurrerende functies 
en beroepen blijft het noodzakelijk 
de doktersassistent te profileren als 
een vakbekwame professional. Een 

beroepscompetentieprofiel (BCP) 
beschrijft de taken, kennis en vaardig-
heden.  

Zelfstandig
Tijdens de inhoudelijke behandeling 
van het nieuwe BCP in 2012 rees de 
vraag hoe zelfstandig doktersassisten-
ten ‘opereren’. Kan zij in alle werk-
situaties terugvallen op richtlijnen, 
protocollen en/of werkafspraken? Zo 
niet, dus als deze bijvoorbeeld ontbre-
ken of ontoereikend zijn in de praktijk, 
handelt de doktersassistent dan op 
basis van eigen deskundigheid of valt 
zij terug op de arts? 

De vaststelling van het profiel is geldig 
voor de duur van een jaar, tot oktober 
2013. De NVDA laat in 2013 onderzoek 
doen naar de zelfstandigheid, waarna 
het BCP in oktober 2013 zo nodig aan-
gepast wordt. De presentatie van de 
resultaten vindt plaats tijdens het con-
gres Lang Leve Zorg. NVDA 50 jaar op 9 
november 2013. Zie de uitnodiging op 
de achterkant van deze bijlage.    

In opleiding
Om studenten te informeren over de 
beroepspraktijk, het belang van het 
kwaliteitsregister, hun arbeidsvoor-
waarden en waarom je je toch vooral 
moet aansluiten bij de NVDA, verzorg-
den we in 2012 veertig gastlessen op 
ROC’s. De doktersassistenten die de 
lessen geven, volgden hiervoor op het 
bureau in Utrecht een speciale training. 
Heb jij ook interesse, mail dan naar 
scholing@nvda.nl. 

Inter visie  voor  en door 
doktersassistenten
Om meer te leren van hun praktijkerva-
ringen, wil de NVDA intervisie (reflec-
teren op je beroepsmatig handelen) 
aanbieden aan doktersassistenten. De 
NVDA zit om de tafel met het NHG, het 
Nederlands Huisartsen Genootschap, 
om een en ander vorm te geven. 
Samen onderzoeken ze de mogelijk-
heid doktersassistenten te scholen tot 
coach van intervisiebijeenkomsten. De 
intervisie vindt dan plaats voor en door 
collega’s. 

Hé,  ben j i j  d ’r  ook?  
Je wilt meer rendement halen uit over-
leg- en functioneringsgesprekken? En 
beter voor jezelf leren opkomen? De 
NVDA bood vorig jaar voor het eerst 
trainingen en masterclasses aan in het 
verbeteren van gespreksvoering tij-
dens de cursus Persoonlijk effectiviteit. 
De doktersassistent staat haar manne-
tje in de patiëntenzorg. Maar ze moet 
ook voor zichzelf (leren) opkomen. De 
trainingen gaan door in 2013. Kijk voor 
data op www.nvda.nl.

Een 
vooruitblik

De NVDA ziet  S arah!
In het najaar van 2013 bestaat de 
NVDA vijftig jaar. Dit vieren we 
groots met het  lustrumcongres Lang 
Leve Zorg. NVDA 50 jaar op zaterdag 9 
november 2013 In Bussum. Aanmel-
den met korting kan tot 1 juni 2013 
op www.nvda.nl.

Posit ionering
Op het congres presenteren we, naast 
de uitkomsten van  het onderzoek 
naar zelfstandigheid, de resultaten van 
onderzoek naar de professionele iden-
titeit van de doktersassistent: vroeger, 
nu en in de toekomst. Het onderzoek, 
uitgevoerd door studenten van de 
Tilburg University, vormt de basis van 
een zogeheten position paper. 

Deze paper beschrijft de positie van 
de doktersassistent in het veld van de-
mografische factoren (vergrijzing), ver-
schuivingen in ziektebeelden (meer 
diabetes, chronische aandoeningen, 
multimorbiditeit), een toename van 
technologische hulpmiddelen (met 
gevolgen voor diagnose en behan-
deling) en politiek-economische 
factoren. 
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Even voorstel len 
Monique Brouwer (49 jaar) is getrouwd 
en heeft twee zonen, Luc van 16 jaar 
en Roel van 14 jaar. Al dertien jaar is 
Monique werkzaam als instructeur dok-
tersassistent bij ROC West Brabant. Haar 
interesses zijn zeer divers, en hierbinnen 
neemt de NVDA (‘We worden dit jaar al-
lebei 50!’)  een belangrijke plaats in.

D rijfveer? 
 ‘Na mijn opleiding tot apothekersas-
sistent werkte ik bij een apotheekhou-
dende huisarts. Al snel na mijn start 
werd de huisarts voor langere tijd ziek 
en deed uiteindelijk de praktijk over 
aan de jongere collega die hem had 
waargenomen. Het overdragen van 
de apotheek mocht niet.  En dus rees 
de vraag: verhuis ik naar de apotheek 

of blijf ik bij de nieuwe huisarts? Ik 
vond het werk zo leuk en afwisselend 
dat de keuze snel was gemaakt. Ik 
bleef. Ik deed de opleiding en heb de 
afgelopen jaren veel ontwikkelingen 
meegemaakt, zoals het delegeren van 
verschillende taken. Bovendien, naast 
de afwisseling en veelzijdigheid vind 
ik het leuk om iets te betekenen voor 
anderen.’

Het leukste aspec t?
 ‘Voor mij is dat de veelzijdigheid. Van 
tevoren staat nooit vast hoe je dag 
verloopt. Dat ervaar ik ook nu ik niet 
meer als assistent werkzaam ben, maar 
onze nieuwe collega’s van de nodige 
kennis voorzie tijdens de opleiding. 
Mijn dagen zijn niet voorspelbaar. Ik 
geniet van de nodige hectiek.’

D ruk ke baan,  een gezinsle -
ven,  en dan ook nog ac tief 
binnen de NVDA?  
 ‘Toen ik begon als doktersassistent 
kreeg de NVDA het voor elkaar om 
voor ons bij de huisarts een cao te 
regelen. Dit was voor mij een reden me 
aan te sluiten. Mijn vader en het thuis-
front moedigden dit ook nog eens aan. 
Samen staan we sterk, was mijn devies. 
Nu, een aantal jaren later, ben ik erop 
gespitst om de opleiding doktersas-
sistent, als het in mijn mogelijkheden 
ligt, naar een hoger plan te tillen. Ons 
beroep kent steeds meer verantwoor-
delijkheden en de opleiding moet 
hierop aansluiten. Dit uiteraard zonder 
uit het oog te verliezen dat je als be-
ginnend beroepsbeoefenaar vers van 
de opleiding af komt en dan nog wel 
het nodige moet leren.’

Trots  op? 
 ‘Het nieuwe BCP was in 2012 een 
mijlpaal. Natuurlijk hebben we nog 
een nootje te kraken als het gaat om 
de zelfstandigheid van de doktersas-
sistent, maar dat komt dit jaar. We 
laten zien dat de doktersassistent veel 
verantwoordelijkheid aankan en zelf-
standig kan werken. Ik hoop dan ook 
dat het BCP in oktober 2013 voor een 
langere tijd gelegitimeerd wordt.’

O ns beroep in  2020?
 ‘De zorg moet betaalbaar blijven en 
dus moeten we zeker gebruik maken 
van de kwaliteiten van de doktersassis-
tent. De inzet van andere, vaak duurde-
re werknemers, is niet altijd nodig. We 
dienen hiervoor nog een slag te slaan 
bij de opleidingen. De tekst die wij op 
school in een “diplomalied” gebruiken: 
”Ooit was jij ook zo groen” is een waar-
heid als een koe. Veel vaardigheden 
zijn aan te leren op school, maar nog 
meer leer je in de praktijk, puur door 
ervaring. We moeten mensen daar wel 
de kans voor geven.’

Bestuurslid en portefeuillehouder  

deskundigheidsbevordering  

Monique Brouwer vertelt over haar 

passie voor kwaliteit: het kennen en 

kunnen van een doktersassistent.  

Monique maakte in 2012 naast  

haar hoofdbestuurstaken deel  

uit van de stuurgroep  

Beroepscompetentieprofiel (BCP). 

 ‘Ooit was jij 
ook zo groen’

Het laatste  couplet 
van het  diplomalied
(op de wijs van ‘wij houden van oranje’)

En komt er later op je werk
Een leerling stage doen,
onthoud dan één ding heel erg goed
OOIT WAS JIJ OOK ZO GROEN.
Voor nu en straks heel veel succes,
Je weet nu wat je kan.
Veel liefd’, gezondheid en geluk
Maak er het beste van.
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Wat we in 2012  
voor je deden

NVDA hoopt  op voldoende zorg voor  de 
zorg in  nieuwe regering
(…) Iedereen heeft recht op een gezond leven en dus op de 
gezondheidszorg. Om deze toegankelijk te houden, onge-
acht de sociaal-economische status van de patiënt, is de 
NVDA van mening dat de zorg betaalbaar moet blijven ten 
aanzien van de zorgpremies, de eigen bijdrage, het eigen ri-
sico en het pgb.

w w w.nvda.nl
De website is een belangrijk middel om met jullie te com-
municeren. Het bezoek aan de site stijgt nog steeds (ge-
middeld 1000 bezoeken per werkdag!). 

2010  259.000  bezoekers
2011  309.000
2012  311.000

Populairste  pagina’s :  
1: home, 2: personeel gezocht, 3: personeel aangeboden
4: opleiding tot doktersassistent, 5: nieuws

De Doktersassistent  in  een nieuw jasje!
In juli verscheen het eerste nummer van De Doktersassis-
tent in een geheel nieuw en fris jasje. De vernieuwing zat 
niet alleen in de eigentijdse vormgeving. Ook een aantal 
nieuwe rubrieken zag het daglicht. Het vakblad biedt nu 
een mooie combinatie van vakinhoudelijke informatie 
en de mens in en achter de zorg. José Hoppenbrouwer, 
hoofdredacteur, begeleidde in samenwerking met Jellie 
Klaver, directeur, het hele proces met verve!

Je kunt kwaliteit in huis hebben, maar dit moet je 

ook laten weten en laten zien aan anderen, zoals 

politici, werkgevers, studenten, media, beleidsmede-

werkers, patiënten en niet te vergeten… aan jezelf 

en je collega’s. De komende jaren is de communi-

catie door jou en voor jou heel belangrijk. Echt een 

speerpunt bij de NVDA! Dit doen we via het  

congres, bijeenkomsten, social media, de website, 

het vakblad en de digitale nieuwsbrief. 

Bovendien is communicatie een middel om aan jullie 
zichtbaar te maken wat wij als NVDA voor jullie doen en 
om jullie te betrekken bij belangrijke ontwikkelingen in je 
vak en de vereniging. We willen je laten weten dat we hard 
aan de slag zijn voor jou en je collega’s! 
  
Zorgbrief  naar  de polit iek
Begin vorig jaar stuurde de NVDA een brandbrief naar alle 
leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. Dit naar aanleiding van de voorge-
nomen bezuinigingen in de zorg en de Kamerdebatten 
hierover.

Persbericht  na verk iezingsuitslag
Na de verkiezingen op 12 september stuurde de NVDA 
een persbericht naar media en politiek om aan te dringen 
op een juiste balans bij de politici tussen het hart en de 
portemonnee:   

Wat heb je te vertellen?



8De Doktersassistent  mei 2013

G E K N I P TB I J L A G E B I J L A G E

Doktersassistent  in  Vriendin
In februari verscheen in het tijdschrift Vriendin, een van de 
grootste vrouwenbladen van Nederland, een uitgebreide 
reportage over het werk van de doktersassistent in een 
huisartspraktijk. De NVDA werkte mee aan de totstandko-
ming van dit interview. 

Een eigen plek en platform
De NVDA heeft contact met de LHV over het HA-web, een 
interactief digitaal platform voor huisartsen om onderling 
kennis, ervaringen en informatie uit te wisselen. We oriën-
teren ons het komende jaar op de inzet van zo’n interac-
tief platform voor onze leden uit alle werkvelden. Ook zijn 
we bezig met het creëren van mogelijkheden tot uitwis-
selen van ervaringen en informatie via de huidige website 
www.nvda.nl. In eerste instantie voor onze actieve leden.

L aat  nu al  z ien waar voor je  staat!
De NVDA is er ook voor studenten die bezig zijn met de 
opleiding tot doktersassistent en op de hoogte willen 
blijven van ontwikkelingen in het vak. Studenten hebben 
een speciaal lidmaatschap. Deze groep kan een jaar lang 
lid zijn voor slechts € 25. Voor dit bedrag ontvangen ze De 
Doktersassistent en hebben ze toegang tot het besloten 
deel van www.nvda.nl

Contac tavonden
Aan het einde van 2012 orga-
niseerde een aantal regio’s een 
contactavond: Utrecht & Gelder-
land, Brabant/Tilburg en de regio 
Noord-Holland. De laatste voor 
de eerste keer. Deze avonden zijn 
bedoeld om kennis te maken met 
collega’s, ervaringen uit te wisselen, 
lezingen bij te wonen door deskun-
digen en informatie te krijgen over 
belangrijke NVDA-zaken. Voor de 
NVDA is het een belangrijke avond 
om te horen wat er leeft op de werk-
vloer. 

Standpunten
Op de site verschijnen steeds vaker standpunten van de 
beroepsvereniging over actuele onderwerpen in de maat-
schappij en in de zorg. 
Bijvoorbeeld : Gerda van Baggem-Bakker, voorzitter, over 
de resultaten van het onderzoek naar de (te) hoge werk-
druk onder huisartsen (nov, 2012): Een hoge werkdruk wordt 
ook ervaren door veel doktersassistenten. Deze beroepsgroep 
kent door hun betrokkenheid en gemotiveerdheid een zeer 
laag ziekteverzuim. Het is zo dat een normpraktijk (2350 
patiënten) zeker1,6 fte aan doktersassistenten nodig heeft om 
het goed werkbaar te houden. Feit is helaas dat in de praktijk het 
aantal fte’s bij een normpraktijk rond de 1 fte zit, te weinig dus.

De NVDA staat ergens voor: kwaliteit van de beroepsuit-
oefening, zelfstandigheid, na- en bijscholing, opleiding. En 
ook op maatschappelijk niveau hebben we een visie: pati-
entveiligheid, zorgplicht, privacy, gevolgen van het LSP en 
een sterke(re) eerstelijns zorg in de buurt.   

Vanaf 2013 kunnen jullie in onze uitingen (vakblad, web-
site, nieuwsbrief ) en wellicht ook in de (vak)media vaker 
horen wat wij van bepaalde onderwerpen vinden. We blij-
ven ook jullie mening peilen via de poll op www.nvda.nl.

Nieuwsbrief
In 2013 kun je in je mail de digitale nieuwsbrief van de 
NVDA verwachten. Het laatste nieuws, oproepen en me-
dedelingen vanuit de vereniging voor jou als lid. Zo blijf 
je op de hoogte en kun je snel inspelen op actuele aan-
biedingen. 

Een vooruitblik

De NVDA komt 
naar je toe!
Woensdag 19 december 2012 in Alkmaar

NVDA Regio Noord-Holland 

Routebeschrijving
PER OPENBAAR VERVOER 
Vanaf het NS-station Alkmaar duurt de busreis naar het MCA ongeveer vijf minuten. 
De bussen stoppen op de Wilhelminalaan. Voor de dienstregeling van de bussen 
naar het MCA kun je kijken op de sites van Connexxion Openbaar Vervoer (www.connexxion.nl) en Openbaar Vervoer Reizigersinformatie (www.9292ov.nl).
PER AUTO
Vanuit Hoorn N243, Purmerend N244, Heerhugowaard N242 en Den Helder N9 
volg je de borden Ring Alkmaar (Zuid), MCA. Vanuit Amsterdam A9 volg je eerst het 
bord Centrum en vervolgens bij de rotonde de aanwijzing MCA. Vanuit Schagen 
N245 volg je het bord Ring Alkmaar (West), MCA. Vanaf de rondweg rijd je de 
Kennemerstraatweg op.  

Parkeren. 
Er is voldoende parkeergelegenheid. Let op: betaald parkeren! 

NVDA, Nederlandse Vereniging van DoktersassistentenOthellodreef 91-93, 3561 GT Utrecht. T 030 - 263 10 40. F 030 - 263 10 49E secretariaat@nvda.nl   www.nvda.nl  © NVDA, november 2012
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Even voorstellen
Henriëtte (58) is werkzaam als doktersassistent in een solo-
praktijk in Tilburg. Haar man is per 1 januari met pensioen en 
zij heeft drie kinderen: de jongens wonen op zichzelf, de doch-
ter heeft een eigen etage in het ouderlijk huis. Ze hebben een 
Franse kat, genaamd Bert. Henriëtte houdt van schaatsen op 
noren, wandelen en fietsen door Nederland.  

Drijfveer? 
‘Na enkele jaren werken in een ziekenhuis kreeg ik de ge-
legenheid om de opleiding tot doktersassistent te volgen. 
Het leukste aspect vind ik het contact met patiënten, het 
houden van een eigen spreekuur en het zelfstandig wer-
ken. Dit maakt elke werkdag anders en daardoor bijzonder.’

Drukke baan, een gezinsleven en ook nog actief 
binnen de NVDA?  
 ‘Toen ik acht en een half jaar geleden in een solopraktijk 
begon, wilde ik graag in contact komen met andere as-
sistenten om te horen hoe zij bepaalde zaken aanpakken. 
Kort daarna, na afloop van een nascholing, trad ik al toe 
tot het regiobestuur Noord Brabant West. Na een paar jaar 
richtte ik in 2009 in Tilburg een nieuwe regio op. Contact 
met beroepsgenoten is belangrijk.  Je hoort wat er leeft en 
je kunt samen scholingen organiseren.’

Ons beroep in 2020? 
 ‘Dan ben ik aan het aftellen. Ik ben dan namelijk 65 jaar en 
met 66,6 maanden mag ik stoppen. Ik hoop dat mijn werk-
zaamheden hetzelfde zijn gebleven. Ik heb nu bijvoor-
beeld taken die in een andere praktijk door een praktijkon-
dersteuner worden gedaan. Men kan niet voorbij gaan aan 
het feit dat ik veel kennis en ervaring heb en niet zomaar 
taken uit handen geef. Tot afgelopen jaar heb ik ook ge-
werkt als docent voor de opleiding doktersassistent. Ik sta 

achter mijn beroep en werkzaamheden. Dat is de reden 
dat ik in meerdere praat- en stuurgroepjes heb gezeten 
en meewerk aan interviews. Ik heb jaren in een zieken-
huis gewerkt en daar meegemaakt dat de verpleegkun-
dige de leuke werkzaamheden van een doktersassistent 
overneemt. Verpleegkundigen moeten verplegen en 
geen assisterend werk doen. Nu staat dit ook te gebeuren 
in de huisartspraktijk door de komst van de praktijkon-
dersteuner. Ik zal blijven vechten voor de positie van de 
doktersassistent in de huisartsenzorg.’

Wat is het geheim van jullie succes? Zestien  
sponsors van de contactavond in een tijd van  
financiële crisis. 
‘Energie en enthousiasme. En samenwerken. We hebben 
zo’n 65 bedrijven als mogelijke sponsors aangeschreven 
in juni vorig jaar. Daarop kwamen slechts drie reacties. 
Toen koos ik voor de persoonlijke benade-
ring. Eerst een mail en dan zelf bellen. 
Voor de farmacie is een doktersas-
sistent niet zo interessant.  Ik 
heb gekozen voor bedrijven 
die bijvoorbeeld wondma-
teriaal en elastische kousen 
leveren. Doktersassistenten 
bestellen deze zelf of ver-
wijzen patiënten. Ook heb 
ik scholingsaanbieders en 
uitzendbureaus benaderd. 
Hadden we eenmaal contact, 
dan kregen we via onze contact-
persoon weer namen van andere or-
ganisaties die we konden benaderen. Het 
belangrijkste aspect blijft dat je samenwerkt met je col-
lega’s en er tijd en energie in steekt.’

Henriëtte van den Ende is sinds 2009 bestuurslid van de regio Tilburg. 

In 2012 zat zij ook in de stuurgroep Beroepscompetentieprofiel en 

organiseerde ze een succesvolle contactavond De NVDA komt naar je 

toe! in Tilburg voor haar collega’s uit Noord-Brabant.

    ‘Ik koos voor 
de persoonlijke  
       benadering’
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Welke koers vaar jij? 

Wat we in 2012  
voor je deden

We kunnen de kwaliteit van de beroepsuitoefening 

bevorderen en deze uitdragen via communicatie, maar 

welke koers varen we eigenlijk? Welke uitgangspunten 

liggen ten grondslag aan wat we doen? 

Tekorten
Het beleid van de NVDA berust op 
onze dagelijkse werkelijkheid: de toe-
nemende zorgvraag, het tekort aan sta-
geplaatsen en doktersassistenten (een 
van de meest gevraagde beroepen in 
Nederland tot 2016), de taakverzwa-
ring en -verschuiving op de werkvloer, 
het imago van het beroep, de verbete-
ring van de arbeidsvoorwaarden en de 
noodzaak een vakinhoudelijke bijdrage 
te leveren aan belangrijke kwesties in 
de gezondheidszorg. 

Het instellen van de Ledenraad vorig 
jaar, het zogenaamde ‘NVDA-parle-
ment’ dat bestaat uit afgevaardigden 
van leden uit alle werkvelden, was een 
belangrijk wapenfeit van de NVDA. Nu 
weten we (nog) beter wat er leeft op 
de werkvloer. Dit vertalen we naar ons 
centrale beleid en activiteiten. Tevens 
stelden het bestuur en de LR in 2012 
het Meerjarenbeleidsplan 2012 - 2015 

vast. Beleidscommissies gericht op 
specifieke inhoudelijke thema’s zagen 
het daglicht:
•	 arbeidsvoorwaarden / cao 
•	 bevordering van deskundigheid 

(scholing)
•	 beroepsontwikkeling 
•	 communicatie en dienstverlening 

aan de leden. 

Bestuur: de stuwende kracht
Het is ditzelfde bestuur dat in 2012 
besluiten nam over belangrijke her-
vormingen op de weg naar profes-
sionalisering. En hun akkoord al dan 
niet gaf op vele plannen ter uitvoering 
van al onze ambities. Zij waren de 
stuwende kracht achter veel van de 
veranderingen en aanvullingen op 
beleidsmatig en uitvoerend niveau. En 
gaven hiermee handen en voeten aan 
het rapport Op weg naar de toekomst 
uit 2011 dat de NVDA koers geeft tot in 
2020. Hierin werd het bestuur onder-
steund door directeur Jellie Klaver, de 
medewerkers van het NVDA-bureau in 

Deze commissies ondersteunen het 
bestuur dat op basis van hun con-
clusies en/of aanbevelingen belang-
rijke beslissingen neemt. De in 2012 
opgerichte commissie arbodiensten, 
een commissie ten behoeve van de 
leden die bij arbodiensten werken, zal 
overgaan in de nieuwe beleidscommis-
sies. Daarmee blijft de aandacht voor 
dit specifieke werkveld gewaarborgd. 

Utrecht en extern adviseur Peter Otten 
van de MRS Group. 

Aan tafel met…
En uiteraard zaten leden van het 
bestuur en commissies in 2012, net 
als voorgaande jaren, aan tafel met 
zorgverzekeraars, de NVZ, VWS, JGZ, 
NPCF, VHN, LHV, NCJ, NHG, NVvPO en 
anderen.  

Bestuur NVDA 2012
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Aanwezig bij….
Op diverse congressen en symposia gaf 
de NVDA workshops, bijvoorbeeld over 
het kwaliteitsregister. Ook waren we aan-
wezig bij belangrijke evenementen om 
informatie te geven over het vak en het 
belang van een beroepsvereniging, zoals 
op de Huisartsbeurs en het NHG-congres. 

We deden nog veel meer achter de scher-
men voor jullie in 2012:   

•	 het plaveien van de weg naar een 
nieuwe CAO Ziekenhuizen en CAO 
Huisartsenzorg 

•	 blijven participeren in het project 
Partnership Stoppen met Roken 

•	 meewerken aan de standpunten in 
de jeugdgezondheidszorg

PIL 
Om ons te kunnen focussen op priori-
teiten namen we ook besluiten die niet 
gemakkelijk waren, maar wel nodig. We 
stopten met onze actieve deelname in 
het Partnership Implementatie Leefstijlad-
vies (PIL). 

POH
De NVDA beëindigde de aparte belangen-
behartiging van de praktijkondersteuners 
(POH) die lid zijn van de NVDA. We deden 
hen een aantrekkelijk aanbod om over te 
stappen naar andere beroepsverenigingen, 
de NVvPO en de V&VN. Ruim 75 procent 
koos ervoor (ook) lid te blijven van de 
NVDA. Het overleg met de V&VN Diabolo 
is hiermee tot een einde gekomen. En de 
NVDA werkt begin 2013 voor de laatste 
keer mee aan het Quadriceps-symposium. 

Stevig
Professionalisering was in 2012 het 
sleutelwoord. We werken met nieuwe 
plannen vastgelegd in de Statuten, het 
Huishoudelijk Reglement en in beleids-
plannen. Deze plannen zijn vertaald naar 
jaarplannen met concrete doelen, zoals
•	 een stevige positie op de werkvloer, 

door bijvoorbeeld afspraken in de 
CAO Huisartsenzorg en de CAO  
Ziekenhuizen

•	 kwaliteit van de beroepsuitoefe-
ning door onderwijs, nadruk op 
na- en bijscholing, en onder de 
aandacht brengen van het Kwali-
teitsregister Doktersassistent

•	 de NVDA profileren als kundige 
gesprekspartner in de maatschap-
pij en binnen de gezondheidszorg 
bij (vak)inhoudelijke kwesties 

•	 verbetering van aantal stageplaat-
sen en de arbeidsmarkt

•	 het werven van nieuwe leden 
(ambitie:10.000 leden in 2020) 

•	 het leveren van een bijdrage aan 
(positieve) beeldvorming in de 
media.

Regio’s
De actieve leden in het land vormen 
onze regiobesturen, de ruggengraat 
van de NVDA. Zij houden zich be-
zig met het organiseren van na- en 
bijscholingen, in 2012 werden 31 keer 
uitnodigingen verstuurd voor zo’n 
avond. Verder onderhouden zij het 
contact met leden en organiseren ze 
contactavonden. De regiobesturen 
maken bijvoorbeeld een eigen nieuws-
brief, hebben in sommige gevallen een 
eigen website en informeren de leden 
uit hun regio over ontwikkelingen bin-
nen de vereniging. 

Deze regiobestuursleden zijn aanwe-
zig bij de overlegvergaderingen in 
Utrecht, twee keer per jaar. Zij spelen 
zonodig een ondersteunende rol in 
landelijke door het bestuur of commis-
sies georganiseerde activiteiten. Tevens 
onderhouden zij contacten met de 
ROS’en, WDH’s en, WDA’s met als doel 
samenwerking en afstemming op het 
gebied van nascholingen en onderwijs.

Ben je geïnteresseerd na het lezen 
van deze jaarbrief? Op pagina 15 vind 
je informatie hoe je actief lid van de 
beroepsvereniging kunt worden.     

Sociaal Fonds 
Eind 2012 werd het Sociaal Fonds 
opgericht, een fonds ter ontwikke-
ling en opleiding van werknemers 
in de huisartsenzorg. Het gebrek aan 
stageplaatsen is hun eerste prioriteit. 
De NVDA kan met trots melden dat 
onze voorzitter Gerda van Baggem is 
benoemd als vice-voorzitter van het 
fonds, naast Leon Vincken, namens de 
Vereniging Huisartsenposten Neder-
land, als voorzitter. De verdere doelen 
van het fonds zijn de vergoeding van 
stagiaires en stagebegeleiders (!), de 
voortzetting van de activiteiten van 
het Campagneteam Doktersassistent 
en het onderzoek doen naar agres-
sie en onveiligheid bij zorgverleners 
werkzaam in de eerstelijn: het project 
Veilig Werken. 

Een 
vooruitblik
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‘Een stagiair 
houdt je scherp’

In 2012 trad Zwaantina Wiersma toe 

tot de net opgerichte Ledenraad.  

Als een van de vijftien afgevaardigden 

van de ruim 5300 leden maakt zij  

deel uit van het zogenaamde  

‘parlement’ van de NVDA dat toezicht 

houdt en het beleid beïnvloedt  

vanuit de dagelijkse praktijk.   

Even voorstellen 
Zwaantina Wiersma (38 jaar) woont 
in Apeldoorn samen met haar man en 
twee kinderen, een in de  brugklas en 
de jongste in groep 8. Zwaantina houdt 
van koken, samen met een vriendin 
wekelijks een flinke wandeling maken, 
lezen, tuinieren en creatief bezig zijn. 
Ze werkt al zestien jaar bij een duo- 
huisartsenpraktijk in Apeldoorn en 
sinds 2008 maakt deze deel uit van een 
gezondheidscentrum samen met een 
apotheek, fysiotherapie, mensendieck 
en diëtisten.

Drijfveer? 
‘Toen ik als vijftienjarige van de MAVO 
kwam, vond ik het moeilijk om een 
beroep te kiezen. Het trok me aan 
om als secretaresse op een kantoor 
te werken, maar de hele dag adminis-
tratie leek me niet leuk. Toen kwam 
ik de opleiding voor doktersassistent 
tegen en dat moest het worden. Maar 
ja, vijftien jaar is wel jong… Toch 

kwam ik door het voorgesprek van de 
opleiding en ik werk nog steeds met 
voldoening in dit vak.’

Leukste aspect? 
‘Het leukst van dit beroep is dat het 
contact met mensen zich in de loop 
der jaren verdiept. Je kent de familie-
banden en je ziet kinderen opgroeien 
tot ze het huis uitgaan. Dat werkt na-
tuurlijk twee kanten op, de patiënten 
kennen mij ook. Stagiaires begelei-
den doe ik graag. Het is boeiend om 
te zien hoe iemand zicht ontwikkelt 
tijdens de stageperiode, bijvoorbeeld 
van een timide meisje naar een jonge 
vrouw die ‘haar mannetje staat’ op 
de werkvloer. Bovendien, een stagiair 
houdt je scherp. Je blijft bewust van 
wat je in je vak tegenkomt.’

Drukke baan, een gezinsleven en 
ook nog actief binnen de NVDA? 
 ‘Het is belangrijk dat mensen uit het 
veld meedenken met de beroeps-

vereniging. Tenslotte weten zij wat 
er leeft op de werkvloer. De NVDA 
is een vereniging van en voor alle 
doktersassistenten. Iedereen moet 
zichzelf in de vereniging herken-
nen en zich ondersteund voelen. De 
oprichting van de Ledenraad en het 
vaststellen van een meerjarenbeleids-
plan zijn grote en goede stappen in 
dit proces. Het is dus belangrijk dat 
het ledenaantal groeit. We staan dan 
nog sterker in bijvoorbeeld cao-
onderhandelingen.’

Hoogtepunt?
‘Een hoogtepunt voor mij in 2012 
is eigenlijk een gewone werkdag. 
Een kleine bijdrage leveren  aan het 
dagelijks bestaan van mensen, een 
luisterend oor of troostend woord 
bieden. Ik vind het belangrijk met 
alle medewerkers van onze praktijk 
een klimaat  te scheppen waarin wij 
als hulpverleners de zorgvragers een 
betrouwbare plek in de samenleving 
bieden. Verder hoop ik dat het stage-
fonds, dat vorig jaar van start ging, de 
laatste bezwaren bij werkgevers en 
doktersassistenten wegneemt om een 
stagiaire een plek te bieden. Het is 
belangrijk dat stagiaires een gedegen 
opleiding krijgen en wij kunnen daar-
aan meewerken!’

Beroep in 2020?
 ‘Ik hoop dat wij als doktersassistenten 
de spil van de praktijk blijven. Dat we 
met zorg bezig zijn en niet teveel ver-
zanden in de administratieve bezig-
heden of belangen rondom de zorg.’
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De feiten en de cijfers
Bureau
Het secretariaat krijgt gemiddeld 75 telefoontjes per week 
en 100 mails binnen in het postvak. Jaarlijks beantwoorden 
Carla Ausems, Mieke Buiter en Jeannette Floor naar schat-
ting meer dan 6000 vragen. De meeste vragen gaan over een 
juiste vermelding van de gegevens in onze administratie, 
cao-zaken, het kwaliteitsregister, scholing, cursussen, triage 
of ondersteuning bij arbeidsconflicten. 

Bij complexere vragen over hun cao (bijvoorbeeld menings-
verschillen over de inschaling) en mogelijke conflicten op de 
werkvloer verwijst het secretariaat leden door naar mr. Jane 
Kramer, onze juridisch adviseur. Iemand die drie maanden of 
langer lid is, heeft recht op dertig minuten gratis juridisch ad-
vies per jaar. In 2012 gebeurde dit 45 keer (in 2011 was dit 
54 keer).

TOP 5 vragen: 

•	 Waarvoor krijg je punten in het kwaliteitsregister? Wie 
schrijft deze bij in het register?

•	 Op hoeveel uur nascholing heb ik recht volgens de cao?
•	 Kan ik meer of minder ga werken? 
•	 Wat is de minimum bezetting van een normpraktijk?
•	 Hoe zit het met de registratie van triagisten?

Wil je een antwoord op deze (of andere) vragen, bel dan met 
het secretariaat op ma t/m do van 9.00 - 12.30 uur en van 
13.00 - 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 - 12.30 uur of mail 
met secretariaat@nvda.nl. 

Bureaugegevens 
We zijn nu met z’n achten: directeur, ledenadministratie,  
financiën, beleidsmedewerker Kwaliteit & Beroepsontwikke-
ling, een driekoppig secretariaat en een communicatieadvi-
seur. Ook op het bureau werd de professionalisering verder 
doorgevoerd. Zo is er geïnvesteerd in de communicatie, Kwa-
liteit & Beroepsontwikkeling en in een bestuurssecretaresse. 
Met de hoofdredacteur van De Doktersassistent hebben we 
geregeld overleg. Verder hebben we ondersteuning van een 
webmaster en een systeembeheerder. 

De cijfers

Opbrengsten:    
Contributie  445.000 66
Vakblad/advertenties    51.000  8  
CAO overleg bijdrage LHV     62.000 9
Overigen*  112.000  17
 670.000 100 %

Kosten: 
Bureau (personeel, huisvesting) 248.000 37
Bestuurskosten    46.000 7
Projecten/ belangenbehartiging 224.000  34  
Vakblad 117.000 18
Overige/algemeen 31.000 4
 666.000 100 %  

Social media
De populairste poll op de website in 2012 was die met de 
vraag of de NVDA zich moet wagen aan social media. Van de 
bijna 450 respondenten gaf eenderde aan dit niet nodig te 
vinden en eenderde voelde wel wat voor Facebook. De NVDA 
streeft naar een eigen site voor jullie om net als op Facebook 
en Linkedin van alles te delen en te vinden, zoals vacatures, 
scholing, cursussen en tips. Maar dan wel met privacy en geen 
ongenode gasten zoals adverteerders. We streven ernaar dat  
actieve leden op een besloten deel 
van de website met elkaar kunnen 
communiceren.  

*  opbrengsten uit onder meer serviceproducten,    
    accreditatie en advertenties
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Wie zijn jullie?
Het ledenaantal per 31 
december telde 5342, 
een stijging van 109 ten 
opzichte van 2011. In totaal 
kregen we ruim 500 opzeg-
gingen, maar gelukkig meer 
dan 650 nieuwe aanmeldingen. 
De meeste leden komen uit de 
huisartsenzorg, daarna volgen zie-
kenhuizen gezondheidscentra, huisart-
senposten, JGZ/GGD en arbodiensten. Het 
groepslidmaatschap is erg populair, ruim 1000 
leden zijn met korting collectief lid via hun werk. 
We hebben 100 studentlidmaatschappen en 402 abon-
nees op het vakblad. De regio’s Noord-Brabant en Gelderland 
zijn koplopers met het ledenaantal, beiden rond de 700. Op 
de kop gevolgd door Noord-Holland (zonder Amsterdam) en 
Utrecht.  

Oproep nieuwe kaderleden 
Heb je de jaarbrief gelezen en denk je: Interessant, daar 
wil ik ook een bijdrage aanleveren? Ben je goed in het or-
ganiseren van bijeenkomsten, het schrijven van teksten, 
contacten onderhouden met relaties of sponsors wer-
ven? Lijkt het je leuk om in groepsverband het contact 
met leden in je regio te versterken? Meld je dan aan voor 
een regiobestuur bij jou in de buurt! 

Ook kun je als regiobestuurslid tijdens (landelijke) verga-
deringen en overleggen meedenken over het beleid en 
de activiteiten. Zo kun je dus invloed uitoefenen op het 
vak en op zaken als onderwijs, arbeidsmarkt en positio-
nering. 

Als kaderlid (= een actief lid) in de regio word je ook ge-
vraagd voor deelname aan projectgroepen of klankbord-
groepen ten behoeve van belangrijke projecten zoals le-
denwerving, beroepscompetenties, social media en nog 
veel meer. Aan verscheidene activiteiten zijn vacatiegel-
den en vergoedingen verbonden.

Meld je aan bij secretariaat@nvda.nl. Wil je eerst meer in-
formatie hebben over wat het precies inhoudt, mail dan 
met scholing@nvda.nl.
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Op zaterdag 9 november in Spant! in Bussum vindt het con-
gres Lang Leve Zorg. NVDA 50 jaar plaats. Naast leerzame en 
boeiende workshops over bijvoorbeeld humor op de werk-
vloer, vergiftigingen, sekseverschillen in ziektebeleving en 
ondersteuning bij euthanasie vinden tijdens het congres de 
presentaties plaats van de onderzoeken naar de positie van 
de doktersassistent door de jaren heen en naar de huidige 
zelfstandigheid van de doktersassistent op de werkvloer. Te-
vens beleeft de film over het reilen en zeilen van ons vak zijn 
primeur.

Kor ting
Genoeg reden om je aan te melden voor een kleurrijke vie-
ring en het opsteken van relevante kennis. En als je dit voor 1 
juni 2013 doet, krijg je ook nog eens korting! We zien je graag 
op 9 november in Theater Spant! in Bussum. Accreditatie is 
aangevraagd bij de CADP. 

Kosten
Voor NVDA-leden (niet voor abonnees): € 135 (incl. koffie/
thee, lunch en borrel)
Voor niet-leden: € 195 (incl. koffie/thee, lunch en borrel)
Vroegboekkorting: meld je aan voor 1 juni en ontvang 
€ 15 korting.  Geef je op via www.nvda.nl. Doe het snel. 
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Deze jaarbrief is een uitgave van de NVDA, de 
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.

Tekst, redactie en concept:  
Judith Flier,  Communicatie. 
 
Met speciale dank aan Monique Brouwer, Hen-
riëtte van den Ende, Zwaantina Wiersma, Jellie 
Klaver (directeur), Gerda van Baggem-Bakker 
(voorzitter), José Hoppenbrouwer  
(hoofdredacteur De Doktersassistent),  
het bestuur en de bureaumedewerkers 
van de NVDA.
Beeld en fotografie: Erik Kottier, Saskia Lelieveld 
Vormgeving: Theo van den Heuvel,   
DeVries&Co Communicatie, Baarn
Drukwerk: BakkerBaarn, Baarn .

Contactgegevens
NVDA
Othellodreef 91-93
3561 GT Utrecht

Telefoon 030 263 10 40
Fax 030 263 10 49 
E-mail secretariaat@nvda.nl
Website www.nvda.nl

Het is de eerste keer dat de jaarbrief in deze  
vorm verschijnt. We zijn benieuwd naar je  
reactie / mening. Laat het weten via  
communicatie@nvda.nl. 
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Noteer deze datum alvast 
in je agenda!
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