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Hogeschool Rotterdam

Schrijf je nu in voor de
opleiding Praktijk-
ondersteuner Huisarts

Ruim 1.000 doktersassistenten gingen je voor bij het Breederode 
Instituut en zijn succesvol opgeleid tot POH-Somatiek.

Praktijkondersteuners-somatiek (POH-S)
Praktijkondersteuners-somatiek (POH-S) leveren een belangrijke bijdrage aan geprotocolleer-
de zorg voor patiënten met een chronische aandoening zoals DM, astma/COPD en hart- en 
vaatziekten. Onze 2-jarige opleiding is gebaseerd op het competentieprofiel Praktijkondersteu-
ner zoals dit is geformuleerd door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV- 2014). Bedoeld 
voor doktersassistenten en verpleegkundigen op mbo-niveau, die zich verder willen ontwik-
kelen. Voor cursusdeelname is een stage of werkplek vereist. Na afloop beschikt de POH-S over 
de juiste kennis en vaardigheden om als POH in de huisartsen-praktijk aan de slag te gaan en 
vormt een echte aanwinst in de praktijk.

Breederode Instituut
Breederode Instituut verzorgt opleidingen in zorg en welzijn en staat voor hoog kwalitatief on-
derwijs. Breederode Instituut is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
de Toekomstvisie Huisartsenzorg en monitoren wat dit betekent voor de POH-s. Het onderwijs 
wordt verzorgt door uitstekende professionals, die meestal ook werkzaam zijn in de praktijk 
en onderwijs verzorgn met goed materiaal en actuele kennis van zaken. Uiteraard worden de 
cursistengetraind met de nieuwste materialen, volgens de NHG richtlijnen. Tevens verzorgt 
Breederode Instituut actuele bij- en nascholing voor de POH.

Data en omvang
Apeldoorn: 14 oktober 2016 
Tilburg: 14 oktober 2016
Rotterdam: 7 oktober 2016
Omvang: 44 lesdagen in 2 jaar
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I N H O U D

In de modewereld werken ze minimaal een 
seizoen vooruit. In de zomer van 2016 zijn de 
mensen van Vogue, 
Gucci en Prada volop 
bezig met de trends 
in 2017. Niet zo gek 
dus dat ik nu al na-
denk over het NVDA 
congres in november 
2017, want er is heel 
wat voorbereidings-
tijd nodig. Je herkent 
het misschien: 
Weg van alle dagelijkse bezigheden en 
beslommeringen krijgen gedachten de vrije 
loop. In de komende maanden fiets ik heerlijk 
een week langs de Main en een weekje langs 
de Moezel. Een andere omgeving en actief 
zijn in de natuur geven mijn geest de ruimte 
om dingen te bedenken. Zoals: wat wordt 
het thema van het congres? Gaat het over 
e-health, persoonlijke ontwikkeling, nieuwe 
technologische ontwikkelingen of toch meer 
focus op vakinhoudelijke verdieping? 
Wat zouden jullie eigenlijk willen? Wat is 
een thema of onderwerp waarvan je denkt 
daar wil ik graag meer over weten. Daar wil 
ik een workshop over volgen. Ik ben daar zo 
benieuwd naar. Dus als je net als ik, fietst, of 
je kampeert in het bos, ligt te zonnebaden 
op het strand of je doet thuis in de tuin rustig 
aan, wil je dan ook eens je gedachten laten 
gaan? Want waar vrijheid is, borrelen creativi-
teit en inspiratie op. 
Stuur je ideeën naar congres@nvda.nl. Wie 
weet, ontmoet ik je dan tijdens een brain-
stormsessie over het congres in oktober, waar 
we samen met je collega’s, onder het genot 
van een drankje en hapje van gedachten 
kunnen wisselen over het programma van 
hopelijk weer zo’n succesvol en drukbezocht 
NVDA congres in 2017. 
Maar nu eerst: tijd voor een welverdiende 
vakantie. Waar je ook bent of naartoe gaat: 
Ik wens jullie een prachtige zomer toe!

Jellie Klaver, 
Directeur

Mijmeren langs 
Main en Moezel
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G E K N I P T

Tip van Jellie Klaver: 
Gouden jaren, Annegreet van Bergen

Lekker lezen in de zomer

Gouden jaren vertelt het verhaal van de 
ongekende naoorlogse groei die ons leven 
op alle fronten heeft veranderd. De weke-
lijkse teil werd een dagelijkse douche, het 
papieren loonzakje een digitale bankreke-
ning en de boterham met tevredenheid 
een broodje gezond. Vertrouwde beroepen 
verdwenen, nieuwe deden hun intrede. 
Wie had er in de jaren vijftig al gehoord 
van mondhygiëniste of activiteitenbegelei-
der? Gouden jaren staat vol met herkenbare 
anekdotes, scherpe observaties en schitterende foto’s. Het laat 
zien hoe compleet anders ons leven er een halve eeuw geleden 
uitzag en dat we rijker zijn geworden dan we ooit voor mogelijk 
hadden gehouden.  

Tip van Nienke Cazemier: 
Het huis van de moskee, Kader Abdolah

Het huis van de moskee gaat over Aga Djan, tapijthandelaar en 
hoofd van een grote Iraanse familie die het huis van de moskee 

Boekentips

App ‘Beter naar de dokter’ Data-koppeling tussen 
huisartsenpost en SEHPatiënten missen regelmatig 

belangrijke informatie tijdens een 
gesprek met de dokter. De bood-
schap gaat langs hen heen of pati-
enten hebben niet alles gevraagd 
wat zij wilden vragen. Dit blijkt uit 
onderzoek van Zilveren Kruis over 
artsbezoek, uitgevoerd door TNS 

NIPO. Om dit te ondervangen kan de patiënt iemand meene-
men naar het gesprek. Of zoals Minister Schippers adviseerde in 
haar brief aan de kamer in maart: het gesprek met de arts op te 
nemen. Maar ook een goede voorbereiding geeft meer zeker-
heid en helpt patiënt én arts om in emotionele gesprekken toch 
de juiste keuzes te maken. 
Zilveren Kruis heeft nu naar aanleiding van de uitkomsten van 
het onderzoek een online platform: ‘Beter naar de dokter’. De 
content op het platform is ontwikkeld samen met huisartsen, 
specialisten en patiënten. Centraal staat een slimme vragen-
lijst. Samen met zorgprofessionals is vastgesteld welke vragen 
relevant zijn. Met de ‘slimme vragenlijst’-tool kunnen patiënten 
voor elk doktersbezoek eenvoudig hun persoonlijke vragenlijst 
maken. l

Met een data-koppeling voor triagegegevens gebeurt het 
doorverwijzen van patiënten in Gelderse Vallei in Ede volledig 
digitaal. De huisartsenpost en de SEH zijn hiermee de eerste in 
Nederland en het bevalt beide partijen goed.
Het digitaal doorsturen van 
triagegegevens is een nieuwe 
stap in de samenwerking die 
huisartsenpost en SEH zijn 
aangegaan. Beiden maken 
gebruik van het NTS en de 
data-koppeling voorkomt 
dat zij elkaars werk overdoen, 
waardoor de behandeling van 
de patiënt vertraging oploopt. 
De digitale verwijsbrief bestaat 
uit de voorgeschiedenis, eventueel lichamelijk onderzoek en 
een medicatieoverzicht. De informatie die binnenkomt op de 
SEH kan eenvoudig gesleept en verplaatst worden en hoeft niet 
meer te worden overgetypt. l  Bron: InEEn

bewoont. Broers en zussen, neven en nichten wonen vreedzaam 
in het huis, totdat in 1979 de Sjah van Perzië wordt afgezet en de 
Ayatollah-revolutie Khomeini aan de macht 
brengt. Niet alleen het land lijdt onder de 
terreur, de jihad en de islamisering. Ook 
de familie van Aga Djan wordt verscheurd, 
en familieleden worden vijanden. In dit 
prachtige en aangrijpende verhaal wordt 
niet alleen de historie van Iran weerspiegeld 
in de familiegeschiedenis, het gaat ook over 
religieuze radicalisering en hoe vrienden 
vijanden kunnen worden. 

Tip van José Hoppenbrouwer: 
Gij nu, Griet op de Beeck
Na haar prachtige roman Kom hier dat ik u 
kus, verscheen dit jaar verhalenbundel Gij 
nu. Met vijftien verhalen over bepalende 
momenten in iemands leven. Dankzij die 
momenten kan je hun verleden invullen 
en krijg je een beeld van hun toekomst. 
En onderweg veel wijze woorden die de 
auteur in dat mooie Vlaams opschreef. l
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Like ons op Facebook!
Laat weten wat je vindt over vakinhoudelijke zaken  
en maatschappelijke kwesties! En stel je vragen 
aan 2500 collega’s op NVDA facebook.com/
beroepdoktersassistent.

Je kunt ons ook volgen op Twitter @NVDAssistent

BELANGRIJK NIEUWS:

De officiële aanvraag voor titelbescherming 
ligt bij het ministerie van VWS!
Het zou een grote stap voorwaarts zijn in de erkenning van ons beroep om in artikel 34 van de Wet 

BIG te worden opgenomen. Onze formele aanvraag wordt gesteund door een aantal partijen.

Tot op heden was minister Schip-
pers niet van plan om het beroep 
in artikel 34 te regelen. Op vragen 
in de Kamercommissie VWS over de 
wenselijkheid van de doktersassis-
tent in artikel 34, heeft ze nog geen 
antwoord gegeven. De minister 
wacht eerst onze onderbouwing 
hiertoe af. Met de formele aanvraag 
ligt die onderbouwing er nu.
 
In Nederland mag iedereen zich 
doktersassistent noemen. Hiervoor 
is geen diploma nodig. Een onwen-
selijke situatie die vraagt om een 
opleiding en titelbescherming. De 
huidige zorg vereist een deskun-
dige professional die aantoonbaar 
haar vak verstaat. De doktersassis-
tent hoort thuis in de Wet BIG.
 
Wat vinden we?
Maar liefst tweederde van de huis-
artsen vindt dat de titel doktersas-
sistent een beschermde titel moet 
zijn (ZonMw, 2013). Uit een NVDA-

enquête uit oktober 2015 kwam als 
conclusie dat titelbescherming van 
de doktersassistent noodzakelijk is 
(huisartsen 70% en doktersassisten-
ten 93%). Aan de enquête deden 
bijna 1500 doktersassistenten in 
ziekenhuizen en huisartsenpraktij-
ken en 160 huisartsen mee. 
 
Patiënt vei l igheid
De titelbescherming past bij de 
huidige zwaarte van het beroep en 
de verantwoordelijkheden en taken 
die de doktersassistent in de prak-
tijk uitvoert. Bovendien bevordert 
het de patiëntveiligheid.
 
Complexer
Het regelen van het beroep is no-
dig, omdat doktersassistenten met 
steeds minder mensen steeds meer 
en complexer werk moeten doen. 
Dat heeft te maken met diverse 
factoren, waaronder de vergrijzing, 
afname van het aantal jongeren, 
technologische en wetenschappe-

lijke ontwikkelingen, verschuiving 
van de tweede naar de eerstelijns-
zorg en budgettaire beperkingen. l 

WE houdEn jE op  
dE hoogtE van dE 
ontWIkkElIngEn.
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tEkst En foto’s: 
hugo pInkstErBoEr

Györgyike      Horvath 

Ze zat 36 jaar als vrijwillig hulpverlener bij het Nederlandse Rode Kruis, deed 

25 jaar traumazorg als hobby en coacht al vanaf haar zeventiende soft- en 

honkbalteams. Enthousiaste doeners als doktersassistent Györgyike Horvath 

zijn uitstekend op hun plaats op een poli urologie. ‘We doen ook wel wat 

administratie, maar we zijn vooral praktisch bezig.’ 

Katheterwissels, blaasspoelingen, assisteren bij 
kleine ingrepen: ze doen het allemaal. En dat je 
af en toe licht gênante situaties meemaakt? ‘Dat 
hoort er gewoon bij – maar je moet er wel mee 
om kunnen gaan.’
Als vrijwilligster en lid van een traumateam was 
Györgyike actief bij popfestivals en andere eve-
nementen, stond ze in het veld toen er in 2009 
een vliegtuig crashte, maar zat ze ook in het oplei-
dingsteam. ‘Ik verzorgde lesplannen, of ik nodigde 
bijvoorbeeld de Brijder Stichting uit voor gast-
lessen over de gevolgen van alcohol- en drugs-
gebruik op festivals, of Nieuw Unicum voor het 
omgaan met mensen in een rolstoel.’ Ook in haar 
betaalde werk is zorg altijd de rode draad geweest. 
‘Op mijn achttiende deed ik de opleiding zieken-
verzorging, maar ik heb hem niet afgemaakt. Dat 

Poli urologie

györgyIkE

horvath
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O P  B E Z O E K  B I J

‘Het is een heel wisselende patiëntengroep, 
en dat maakt het werk extra boeiend’

was deels examenvrees, en deels omdat er in dat 
werk gewoon te veel mensen dood gingen. Ik kon 
dat toen gewoon niet aan. Ondanks tijd op het kan-
toor van een epilepsiecentrum bleef de praktijk van 
de zorg trekken. Als verpleeghulp kwam ik via een 
uitzendbureau in de psychiatrie terecht. Dat vond 
ik zo geweldig dat ik de opleiding B-verpleegkundi-
ge wilde gaan doen – maar ik was zwanger en dat 
was niet zo’n handige combinatie.’ 

Sil ly  me
Toen de kinderen groter werden, ging Györgyike 
aan de slag als oproepkracht in verpleeghuizen. 
‘Tot ik een tilongeluk kreeg en de deskundigen mij 
de WAO in zagen gaan. Daar had ik dus geen zin 
in. Gelukkig was er ook een arts die verder dacht. 
“Doktersassistent. Is dat niet wat voor jou?” En we 
hebben binnen een dag geregeld dat ik de op-
leiding kon gaan doen. Twee jaar fulltime, in een 
gemengde klas met meiden die net van de havo 
afkwamen en vrouwen van mijn leeftijd, begin 
veertig, toen. De verplichte stage bij een huisarts 
was heel goed, maar ik wilde er niet werken: ik leef 
veel te veel mee met mensen, en dan kun je beter 
geen vaste patiëntengroep hebben, wist ik. Silly me, 
want zo’n vaste patiëntengroep heb ik nu natuurlijk 
ook,’ lacht ze. 

O, was dat  het?
Een snuffelstage van een dag was haar eerste ken-
nismaking met een poli urologie. Toen ze daar een 
baan van een half jaar aangeboden kreeg, aar-
zelde ze geen moment. ‘Ik heb na dat halve jaar 
nog een tijd in de flexpool gezeten. Daarna werd 
ik gevraagd om vast te komen werken!’ Het werk 
op de Haarlemse poli is in dagdelen verdeeld: een 
dagdeel opnamegesprekken, balie in (waar je pa-
tiënten ontvangt) of balie uit (voor het maken van 
nieuwe afspraken), een dagdeel verrichtingen (as-
sisteren bij onderzoeken en kleine ingrepen) of op 
het callcenter van de poliklinieken urologie van de 
drie locaties van het Spaarne Gasthuis. Daarnaast 
hebben doktersassistenten en verpleegkundigen, 
die hier gelijkwaardig naast en met elkaar functio-
neren, ook hun eigen spreekuren. ‘We hebben bij-
voorbeeld een spreekuur katheters wisselen, voor 
mensen die een verblijfskatheter dragen. Met een 
klein groepje collega’s die daar een aantekening 
voor hebben doen we ook blaasspoelingen bij 
terugkerende urineweginfecties, en bij patiënten 
met blaaskanker brengen we de medicijnen recht-
streeks in de blaas in. We brengen ook katheters in 

bij mensen die plotseling niet meer kunnen plas-
sen, of die bloed plassen, en we bereiden mensen 
voor op blaasonderzoeken. Het is altijd een akelig 
idee, zo’n slangetje dat door de plasbuis naar bin-
nen gaat, maar achteraf zeggen ze bijna allemaal 
“O, was dat het?” Verder komen hier mensen voor 
sterilisaties en we doen circumcisies op medische 
gronden. Het is een heel wisselende patiënten-
groep, en dat maakt het werk extra boeiend.’

Pennen en r ietjes
‘Natuurlijk maken we rare dingen mee. Iemand die 
belde omdat hij nieuwe bougies nodig had. “Dan 
moet u bij uw garage zijn”, zei ik, maar hij bedoel-
de de metalen staafjes die gebruikt worden om 
de plasbuis op te rekken. “Ja,” vertelde hij, “ik heb 
hier eens in de maand een dame die dat bij mij 
doet...” Of die keurige man met littekenweefsel in 
zijn plasbuis, die bleef volhouden dat hij nooit eer-
der een katheter had gehad. Zijn vrouw was erbij, 
en die vond het al niks dat hij bij een vrouwelijke 
uroloog en mij zat – en toen hij toegaf dat hij bij 
zichzelf een Bic-pen had ingebracht, werd het bij-
na een echtscheiding. Of die puber met een rietje 
in zijn plasbuis, en die jongen die met z’n vriendin 
allerlei standjes had uitgeprobeerd en daar een 
penisbreuk bij opliep. Tja, het is geen elastiekje 
hoor, zo’n ding!’

First  responder
Naast haar dagelijkse werkzaamheden is Györgyike 
first responder, een aangename erfenis uit haar 
verleden als lid van het traumateam. ‘Vanuit de 
BHV (Bedrijfshulpverlening; red.) is er elke dag van 
de week iemand die als first responder optreedt, 
bijvoorbeeld als er brand uitbreekt, de stroom uit-
valt of een collega in nood is. Bij de grote stroom-
storing van twee jaar terug was ik als hoofd BHV 
in overleg met de raad van bestuur en andere 
partijen, en dan sta je de hele boel aan te sturen. 
Kijk, dat is zo’n extraatje dat je niet hebt als je bij 
een huisartsenpraktijk werkt. Dan denk ik meteen 
terug aan die huisarts waar ik destijds stage liep 
en waar ik niet wilde blijven omdat ik bang was 
voor die vaste patiëntengroep. Daar heb ik prima 
mee leren omgaan, weet ik nu. Dus ik had daar ook 
gewoon kunnen blijven, hoor. Was helemaal geen 
drama geweest!’   l
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 Matig tot ernstig 
afwijkende cellen

Baarmoeder-
halskanker

Licht tot matig
afwijkende cellen

Na 10  à 15  jaar 
kan er baarmoeder-
halskanker ontstaan

Baarmoederhals
& baarmoedermond

HPV kan de cellen 
in de baarmoederhals 

veranderen

Vaak ruimt het
lichaam binnen

2 jaar het virus weer op

Het HPV gaat 
in de cellen zi�en 

HPV

HPV komt veel voor. 8 op de 10 vrouwen krijgt eens 
in haar leven een HPV infectie.

vagina

eierstokken

baarmoedermond
baarmoeder

Uitvergroting van 
gezonde cellen

in de baarmoederhals

Meestal ruimt het lichaam 
het virus zelf op

HPV-Infectie

Soms ruimt het lichaam het virus of de cellen niet op 

Het lichaam kan licht 
of matig afwijkende cellen
ook nog zelf opruimen

M E D I S C H

tEkst: rIvM/rEdactIE

Interview met Femke Klinkenberg

Het vernieuwde  
bevolkingsonderzoek  

baarmoederhalskanker
Femke Klinkenberg is doktersassistent in Zevenaar en bestuurslid van de NVDA. Zij zit in de werkgroep 

Communicatie en Deskundigheidsbevordering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek  

baarmoederhalskanker (onder regie van het RIVM) als vertegenwoordiger van de NVDA en de  

beroepsgroep doktersassistenten. Wij spraken haar over de veranderingen in het licht van de praktijk.

Belangrijkste veranderingen: 
uitstrijkje op andere manier 
getest
Femke: ‘Regelmatig hoor ik de 
vraag of het nieuwe bevolkings-
onderzoek nog met een uitstrijkje 
gaat. Het uitstrijkje blijft inderdaad. 
De belangrijkste verandering is dat 
er op een andere manier getest 
wordt: het laboratorium test nu 
eerst op hrHPV. Is dit virus aan-
wezig in het uitstrijkje dan testen 
ze hetzelfde uitstrijkje ook op afwij-
kende cellen. Bij het onderzoek 
‘oude stijl’ gebeurt alleen een cyto-
logische beoordeling in het lab.
Voor de vrouw verandert er in feite 
weinig. De uitslagen van het on-
derzoek worden door deze manier 
van testen wel anders. Voorheen 
kreeg de vrouw  als uitslag of zij 
wel of geen afwijkende cellen 
had, de PAP-uitslag. Nu krijgt de 
vrouw als uitslag of er wel of geen 
HPV gevonden is. En als het virus 
aanwezig is, krijgt zij meteen de 
uitslag of zij wel of geen afwijken-
de cellen heeft.’

Gratis  controle -uitstr i jkje 
na 6  maanden
Heeft een vrouw de uitslag ‘HPV en 
geen afwijkende cellen’ dan krijgt 
zij 6 maanden later een uitnodi-
ging voor een controle-uitstrijkje 
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bij de huisarts. ‘In de praktijk waar 
ik werk in Zevenaar is nu de 
opkomst bij het controle-uitstrijkje 
goed, ook al moet de vrouw er nu 
nog zelf voor betalen. In stedelijke 
gebieden kan dit wel eens anders 
zijn. Daarom is het goed dat dit 
controle-uitstrijkje in het nieuwe on-
derzoek gratis wordt aangeboden.’

Zelfafnameset  voor  
vrouwen die  anders 
niet  meedoen
Toch leeft het idee dat het uitstrijk-
je niet meer nodig is vanaf 2017. 
‘Dat klopt. Verwarring hierover 
komt mogelijk omdat je vanaf 2017 
ook mee kunt doen met de zelfaf-
nameset (zas). Deze set is vooral 
voor die groep vrouwen die niet 
meedoen omdat zij het uitstrijkje 
moeilijk of vervelend vinden. Ze 
willen dus vaak wel meedoen met 
het bevolkingsonderzoek maar 
vinden het uitstrijkje erg onpret-
tig. Met de zelfafnameset kan de 
drempel voor deze vrouw dan toch 
lager zijn om deel te nemen.‘
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Zelfafnameset  op hrHPV
‘ “Is de zelfafnameset net zo be-
trouwbaar als het uitstrijkje?” is een 
vraag die ik veel hoor.
De zelfafnameset is een betrouw-
bare manier om op hrHPV te 
testen. Maar – en dat is belangrijk 
om te weten – het geeft niet het 
juiste materiaal voor cytologische 
beoordeling. Is de vrouw hrHPV-
positief, dan is een uitstrijkje voor 
cytologische beoordeling nog wel 
nodig. Bij ongeveer 8 op de 100 
vrouwen is dit nodig.’
‘Bij de meeste vrouwen wordt 
geen HPV gevonden op het 
moment van testen met de 
zelfafnameset. Dan is het fijn dat 
ze de zekerheid heeft dat er geen 
verhoogd risico is. Wordt het virus 
wel gevonden, dan hebben we de 
hoopvolle verwachting dat vrou-
wen alsnog een uitstrijkje laten 
maken voor verder onderzoek.’
De huisartsenpraktijk ontvangt 
de uitslag van de zelfafnameset 
niet. Eigenlijk logisch: de huisarts 
zit er als ‘aanvrager’ niet tussen. In 
verband met privacy kan de uitslag 
daarom niet met de huisarts 
gedeeld worden. Femke: ‘Het kan 
dus zijn dat een vrouw je opbelt 
en zegt dat ze meegedaan heeft 
met het bevolkingsonderzoek. 
Terwijl er geen uitslag bij jou in het 
systeem staat.’

M inder screeningsrondes
De ontwikkeling van een HPV-
infectie tot baarmoederhalskanker 
gaat erg langzaam en duurt meest-
al minstens 15 jaar. Vrouwen van 
40 en 50 jaar die meedoen met 
het bevolkingsonderzoek en geen 
hrHPV hebben, krijgen 10 in plaats 

van 5 jaar later weer een uitnodi-
ging. Deze termijn is veilig. ‘Ook dit 
kan vragen oproepen bij de cliënt. 
Waarom hoef ik niet meer terug 
te komen na 5 jaar, is dit wel veilig 
genoeg? Vaak als ik een vrouw 
vertel dat een PAP uitslag om de 5 
jaar ongeveer gelijk staat aan een 
hrHPV uitslag om de 10 jaar stelt 
dat de vrouw gerust ‘, aldus Femke.

Voorl ichting vrouwen t i j -
dens consult  anders
Door op hrHPV te testen en de 
invoering van de zelfafnameset, 
kan bij nog meer vrouwen ontdekt 
worden of er risico is op baarmoe-
derhalskanker. Praktisch gezien 
verandert er voor de vrouw niet 
veel. Het uitstrijkje blijft. Femke 
verwacht wel dat de voorlichting 
naar vrouwen tijdens het consult 
verandert. Femke: ‘Vrouwen krijgen 
een uitnodigingsbrief en folder 
met informatie over HPV. Maar 
weten vaak weinig over dit virus. 
Verwacht daarom vragen als “Wat 
is dit virus dan precies?”,  “Hoe heb 
ik het gekregen?” of “Moet ik me 
zorgen maken?”.
Zorg dat je de feiten en kennis 
over hrHPV en baarmoederhals-
kanker kent en paraat hebt. Dat is 
echt heel belangrijk. Met de juiste 
kennis en attitude kun je ongerust-
heid of stigma’s wegnemen en 
de juiste antwoorden geven op 
vragen die bij de vrouw spelen. En 
waardoor de vrouw zich op een 
prettige manier gehoord voelt.’

O p de hoogte bl i jven
Informatie over de vernieuwing, 
HPV en het bevolkingsonderzoek 
op www.rivm.nl.  l

Scholing
Op de hoogte van alle veranderingen rond het 
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker?
Leren uitstrijken? Volg dan één van de scho-
lingen cervixscreening. Op de websites van de 
screeningsorganisaties staat informatie over scho-
ling in de regio.

Weetjes
Uitstrijkje gedaan: wat kan de uitslag zijn?

•  Geen HPV > uitnodiging volgende  
screeningsronde

•  HPV, geen afwijkende cellen >  
6 maanden controle-uitstrijkje

•  HPV, licht/matig afwijkende cellen >  
verwijzing gynaecoloog

•  HPV, matig/ernstig afwijkende cellen >  
verwijzing gynaecoloog

Zelfafnameset:  wat  k an de uitslag zi jn?

• Geen HPV > uitnodiging volgende  
screeningsronde

•  HPV > uitstrijkje om te testen op afwijkende  
cellen (cytologische beoordeling)
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‘Het uitstrijkje blijft. Wel zal de 
vrouw meer en andere vragen 

stellen, vooral over HPV’
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tEkst En foto’s: 
hugo pInkstErBoEr

        Pijncentrum 
Gelderse Vallei, Ede

Wilma ter Beest is senior-polikliniekassistent van het pijncentrum van de  

Gelderse Vallei in Ede. Ze vindt haar werk geweldig: iemand met pijnklachten  

te kunnen helpen om weer mee te draaien, en om aan het eind van de week  

te zien dat je de klus met z’n allen weer geklaard hebt. ’Super!’

Gouden 
Team

Twee gouden teams
Dit jaar werden twee doktersassistenteams tot ‘Gouden Team’ uitgeroepen. We spraken met Tanja Houwaart van het Gouden Team 
van de polikliniek dermatologie van het Alrijne Ziekenhuis Leiden voor het mei-nummer. Het tweede Gouden Team, werkzaam in 
het pijncentrum Gelderse Vallei in Ede, komt nu aan bod.

Op het Pijncentrum Gelderse Vallei worden patiën-
ten met chronische en acute pijnklachten opge-
vangen door een team van acht doktersassisten-
ten en zeven verpleegkundigen. Ze werken samen 
met zeven anesthesiologen, die een of twee dagen 
werken op het Pijncentrum combineren met hun 

werkzaamheden in de operatiekamer of op het 
preoperatieve spreekuur van de Gelderse Vallei. ‘De 
anesthesiologen doen eigenlijk altijd een dagdeel 
intake en een dagdeel behandelingen in ons ei-
gen behandelcentrum. Zo kan een patiënt die hier  
’s ochtends voor het eerst komt, vaak ’s middags 
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al behandeld worden. Daar is dan dezelfde assis-
tent bij aanwezig die de patiënt ’s ochtends bij het  
polispreekuur opving. Dat geeft net dat beetje ex-
tra vertrouwen, en dat is goed als je bang bent. Om 
diezelfde reden nemen de specialisten in principe 
geen patiënten van elkaar over, tenzij er sprake is 
van een acute hulpvraag. De verpleegkundigen in 
ons team doen onder meer de anamnese, contro-
les en andere verpleegkundige handelingen in de 
herstelkamer, waar de patiënten voor en na een 
behandeling worden opgenomen.’ 

Helikopter view
Wilma ter Beest werd jaren geleden door een col-
lega van een andere afdeling geattendeerd op 
een vacature bij het toen nog veel kleinere Pijn-
centrum. ‘Ik moest daar wel even over nadenken, 
hoor. Dat geprik met die naalden in die ruggen, 
ik wist niet of dat wel wat voor mij was. Maar ik 
heb een dag meegelopen en ik vond het gewel-
dig. Toen het centrum groter werd pikte iedereen 
steeds meer taken op. Ik deed dat ook, en zo ben 
ik uiteindelijk tot senior benoemd.’ Die rol bekleedt 
ze tien van de 24 uur die ze werkt. ‘Ik verzorg de 
dagelijkse aansturing van het complete team van 
assistenten en verpleegkundigen. Omdat ik hier 
ook als assistent werk, signaleer ik makkelijk din-
gen die mis gaan of die beter kunnen. Ik heb een 
soort helikopterview over de afdeling, en van daar-
uit kan ik dagelijkse dingen vaak al direct oplossen. 
Kom ik er alleen of met mijn collega’s niet uit, dan 
kan ik een beroep doen op mijn unithoofd, Femke 
Frings, die nog wat extra invloed kan uitoefenen 
of ondersteuning kan geven. Zo ging hier laatst 
een schuifdeur niet meer open of dicht. Dat kan 
wel handmatig, maar dat is geen doen. Moesten 
we twee weken op een nieuw motortje wachten, 

werd ons verteld. In zo’n situatie mag ik zeggen 
dat ik daar niet mee akkoord ga, en ga ik samen 
met haar op zoek naar een snellere oplossing.’

O plossingsgericht
‘Wat heel fijn is, en wat dit team ook tot zo’n gou-
den team maakt, is dat de lijntjes heel kort zijn: de 
specialisten staan niet op een voetstuk, en eventu-
ele problemen worden vaak direct opgelost. Eens 
per maand heb ik overleg met het unithoofd en 
Bas Bertina, ons aanspreekpunt van de anesthe-
siologen. Wat kan er beter, waar zijn hiaten, hoe 
bevallen de oplossingen van problemen waar 
we eerder tegenaan liepen, hoe kunnen we deze 
borgen. Maar ook als er tussentijds iets voorvalt 
kan ik hem altijd even aanschieten. Hoe dat bij 
huisartsenpraktijken gaat weet ik niet, maar in de 
ziekenhuiswereld zit je als team vaak eindeloos te 
wachten tot er van bovenaf een oplossing gebo-
den wordt. Dat is bij ons gelukkig niet het geval.’
Diezelfde oplossingsgerichtheid kenmerkt ook het 
team zelf. ‘Collegialiteit en flexibiliteit zijn natuurlijk 
bekende steekwoorden. Met elkaar kunnen mee-
leven, in moeilijke periodes. In het afgelopen jaar 
waren er opeens veel collega’s met problemen in 
de privésfeer, maar uiteindelijk hebben we dat we-
ten te bolwerken zonder dat er iemand uitgevallen 
is. Voor elkaar klaar staan, elkaar kunnen opvangen, 
coachingsgesprekken voeren, kijken wat er nodig 
is om hier én thuis te kunnen blijven functione-
ren. Een dag minder werken, ouderschapsverlof 
opnemen; alles is bespreekbaar. En dan is het na-
tuurlijk heel mooi dat de doktersassistenten en de 
verpleegkundigen echt als één team werken. De 
assistent die de instrumenten voor de behande-
ling klaarzet kan op de poli invallen, de verpleeg-
kundige kan in de behandelkamer assisteren, maar 

‘Huisartsen 
kunnen  
mensen  
vaak 
eerder  
doorsturen 
dan ze  
denken’
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ook gewoon even in je eentje doen wat je normaal 
met z’n tweeën doet. Geweldig.’

Asser tief
‘Die manier van werken vraagt om échte flexibili-
teit. Daar wordt bij sollicitaties dan ook extra naar 
gekeken. Iedereen vind zichzelf flexibel, maar wij 
vragen net dat beetje meer. Ook als het om inle-
vingsvermogen gaat. Mensen met chronische pijn 
kunnen heel dwingend zijn, en dan moet je vol-
doende assertief zijn om te kunnen zeggen dat iets 
op dat moment echt niet kan.’ Ook fysiek worden 
er eisen gesteld. ‘De meeste ingrepen doen we 
onder röntgendoorlichting. Bij een ruggenprik kan 
de specialist zo precies zien of hij de naald goed 
positioneert, of dat er bijvoorbeeld wervels vast-
gezet zijn waarbij plaatjes of schroeven de naald 
blokkeren. Nu vangen we daarbij niet meer dan 
wat strooistraling op, maar toch dragen we bij die 
behandelingen altijd een loodschort. Nee, dat is 
niet loodzwaar, maar als je het uitdoet voel je het 
verschil wel. Er zijn ook collega’s die dat deel van 
het werk niet meer doen, bijvoorbeeld omdat ze 
schouderproblemen hebben.’ 

Afleiding
En dat geprik met die naalden, ondertussen? ‘Het 
probleem was dat ik die behandelingen altijd heel 
sterk op mezelf betrok. Alsof het mijn rug was waar 
die naald inging. Ik heb echt moet leren om dat 
niet meer te doen, maar uitsluitend op de onder-

steuning van de patiënt te focussen. Dat is – naast 
het klaarleggen van de instrumenten en het aange-
ven van vloeistoffen – een belangrijk aspect van ons 
werk bij die behandelingen. De mensen afleiden, 
over het weer praten, over hun vakantieplannen, 
maar ze ook vertellen wat er gebeurt en wat we 
gaan doen. Ik denk dat zo’n 60% van onze patiënten 
chronische pijn heeft, dus die mensen kennen we: 
ze komen hier van tijd tot tijd terug. Ook dat maakt 
dit werk extra waardevol. Je bouwt iets met ze op, 
je kunt het met ze hebben over wat ze meemaken, 
over de kleinkinderen waar ze het vorige keer over 
hadden. De meesten zijn wel van die leeftijd, zo 
tussen de zestig en de zeventig. We zijn bezig met 
een kwaliteitverbeterplan, en uit de enquête die we 
daarvoor uitvoeren blijkt dat het grootste deel van 
onze patiënten een mbo of een lagere opleiding 
heeft. Dan weten we nog niet wat hun beroep was, 
maar we vermoeden dat er veel uit de bouw of de 
zware zorg komen. Dat soort beroepen vergroot 
natuurlijk de kans op de pijnklachten die we hier 
het meest zien: versleten ruggen, knieën en heu-
pen, een wervelkanaalstenose... Ook obesitas is een 
belangrijke oorzaak.’

Acht weken? Acht  dagen!
Het andere deel van de patiënten van het Pijncen-
trum bestaat voor 10% uit mensen met littekenpijn 
na een operatie, 10% zijn mensen met SOLK (soma-
tisch onvoldoende begrepen klachten), 10% heeft 
acute klachten, bijvoorbeeld door een hernia of gor-
delroos, en 10% zijn oncologische patiënten. ‘Vooral 
mensen uit die laatste groep zien we hier vaak pas 
in een heel laat stadium. Dat is jammer, want we 
kunnen veel voor ze betekenen, en we hebben zelfs 
een speciaal spreekuur voor ze ingericht. Ook huis-
artsen kunnen mensen vaak eerder doorsturen dan 
ze denken. Daarbij is het vooral belangrijk dat we 
hier eigenlijk nauwelijks wachttijden hebben. Zodra 
de wachttijd boven de acht dagen komt neem ik 
dat op met dokter Bertina, en dan kijken we wat de 
mogelijkheden zijn. Voorlopig hebben we met de 
huidige bezetting nog altijd één dagdeel reserve. 
Dat is een heel verschil met andere ziekenhuizen in 
de regio, waar je soms acht weken op een intake 
wacht en dan nog eens acht op je eerste behande-
ling. Zorgverzekeraars weten dat inmiddels, en die 
gaan rondbellen om te kijken waar patiënten eer-
der terechtkunnen. Voor de patiënt is dat belangrijk, 
maar zeker ook voor werkgevers, als daar sprake van 
is. Het gevolg? We hebben hier mensen vanuit het 
hele land, tot Friesland en Limburg aan toe!’  l
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1.  B en je  de jongste van de prakti jk   
 en hoe gaat  dat?

‘Ja, met 22 jaar veruit de jongste! We werken 
hier met tien doktersassistenten, vier artsen 
en hun waarnemers. Een heel hechte groep. 
Ik heb helemaal niet het idee dat ik als jonkie 
wordt beschouwd die niks kan. Maar ik ben 
ook niet te verlegen om dingen te vragen 
hoor! Het leuke is dat mijn collega’s mij ook 
steeds vaker vragen hoe ik iets zou aanpak-
ken.’

2.  Hoe reageren patiënten op jou?   
‘Niet altijd even leuk. Ze schatten me vaak in 
als 18 en dan zie je ze denken: “Moet ik jou 
serieus nemen?”. Zo moest ik laatst een uit-
strijkje maken, waarop die vrouw me toch 
raar aankeek! En laatst kwam een moeder 
langs met haar kind met een wond op de 
knie. Ik wist zeker dat ik het gewoon kon 
plakken. Maar de moeder vertrouwde me 
niet en vroeg steeds waarom ik de arts er niet 
bij haalde. Dat wantrouwende, dat gaf mij in 
het begin het gevoel dat ik mij extra moest 
bewijzen. Ik merkte dat patiënten probeer-
den over mij heen te lopen. Gelukkig gaat 
het steeds beter. Ik werk hier vier dagen per 
week, ze weten inmiddels wie ik ben en dat 
ik mijn vak versta.’

3.  Welk voor val  is  je  alt i jd 
 bi jgebleven?

‘Er is tot nu toe niets gebeurd waar ik zodanig 
van onder de indruk was dat het me altijd zal 
bijblijven. Maar als een patiënt rot tegen me 
doet, kan ik dat slecht van me afzetten.’ 

4. Heb je ideeën over het vak?
‘Wat mij is tegengevallen is hoe moeizaam 
ik aan een baan kwam. Overal hoorde ik 
hetzelfde: “We zoeken een jong iemand met 
ervaring”. Ja! Hoe kan je én jong zijn én erva-
ren? En dan wordt je stage niet eens meege-
teld. Ik ben dus onwijs blij dat ik hier mocht 
beginnen! Wat mij betreft komt er meer aan-

dacht voor de beginnende doktersassistent. 
Die kan echt meer steun gebruiken. Ik ben 
iemand die graag haar horizon verbreedt en 
zich graag ergens tegenaan bemoeit. Van-
daar dat ik naar de Ledenraad ben gegaan.’

5.  D us jouw advies  aan de NVDA?
‘Best vreemd dat ik tijdens mijn opleiding 
nooit van de NVDA had gehoord, toch?  
De vereniging zou zich op dat niveau meer 
kunnen laten zien. Daar is nog een wereld te 
winnen… ’  l

Judith Ran (22) uit Nieuw-
veen (Zuid-Holland) werkt als 
doktersassistent bij Praktijk 
Dillenburg in Alphen aan de 
Rijn. Ze koos eerst voor de 
opleiding tot verpleegkun-
dige, maar kwam tijdens haar 
stage tot de conclusie dat 
dat het voor haar niet was. 
In haar functie als dokters-
assistent is zij helemaal op 
haar plek, omdat zowel 
zorg en patiëntencontact 
als administratie aan bod 
komen. Judith neemt haar 
vak serieus, werd direct lid 
van de NVDA en bezocht 
in juni 2016 als toehoorder 
de NVDA Ledenraad. Deze 
enthousiaste jongedame wil 
een lans breken voor jonge 
doktersassistenten.
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N5 vragen 
aan...

tEkst: MarIna hEIj 
foto’s: cara yuan En googlE Maps

BEn jE lId En WIl jE ook 
vIjf vragEn BEantWoordEn? 

MEld jE aan: rEdactIE@nvda.nl

‘Hoe kan je én jong 
zijn én ervaren?’
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tEkst: sarah saarBEWrg

foto’s: saskIa lElIEvEld

Ankie Polet uit de Ledenraad:

Als keuringsassistent bij een commerciële organisatie is de werkdag van doktersassistent Ankie Polet 

anders dan die van haar collega’s in een huisartsenpraktijk of in het ziekenhuis. Juist vanwege dat 

andere werkveld is Ankie blij dat ze zitting heeft genomen in de Ledenraad van de NVDA.

Een van Ankies grote wensen is dat er meer  
doktersassistenten die werkzaam zijn bij GGD’en of 
arbodiensten ook lid worden van de NVDA.

‘Ik hoor bij de NVDA vaak dat doktersassistenten in 
een huisartsenpraktijk het zo vreselijk druk hebben. 
Ik heb het ook druk, maar bij mij is het een andere 
drukte. In een huisartsenpraktijk gebeurt alles te-
gelijk: de balie, de afspraken, de telefoon, contact 
met de huisarts. Ik moet steeds een aantal hande-
lingen verrichten in een bepaalde tijd. We zijn een 
commercieel bedrijf en overal staat een bepaalde 
tijd voor. Zo had ik gisteren 48 mensen op het pro-
gramma staan: dat ging om keuringen, maar bij-
voorbeeld ook om mensen die kwamen voor een 
reizigersadvies of -vaccinatie. Als iemand te laat 
komt of als mensen niet goed worden, dan moet 
je meteen heel creatief te werk gaan, want zoiets is 
niet ingecalculeerd.’

Verdieping
Ankie heeft het enorm naar haar zin bij haar werkge-
ver. Ze begon ooit als uitzendkracht in een  ziekenhuis, 
kwam vervolgens bij de bedrijfsgezondheidszorg 
terecht en uiteindelijk, via diverse fusies, werd Medi-
tel haar werkgever. ‘In het begin was dat even lastig’, 
vertelt ze. ‘Er werd in die tijd erg op kosten gelet en de 
werkwijze moest efficiënter. Dingen die wij eerst zelf 
deden, worden nu uitbesteed. Toen ik daar een keer 
met mijn vader over sprak, zei hij: “Misschien doe je nu 
minder, maar het is ook leuk om je dan te verdiepen 
in wat je wel doet.” Dat was voor mij een geweldige 
raad. Ik probeer nu alles te halen uit de taken die ik 
wel heb.’ Bij keuringen moet Ankie onder meer lengte, 
gewicht en bloeddruk meten, veneus bloed afnemen, 
een ogen- en gehoortest doen, evenals een longfunc-
tieonderzoek en vaak een ECG. Allemaal binnen een 
half uur. ‘Dat betekent dat je snel moet handelen, maar 
tegelijkertijd ben je ook met een klant bezig. Dus ook 
klantvriendelijk en verzorgend zijn naar de mensen toe.’

‘Ik heb veel respect
NVDA’gekregen voor de
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Ledenraad
Toen haar twee dochters wat ouder werden, zocht 
Ankie een nieuwe uitdaging. ‘Mijn moeder heeft 
op latere leeftijd een universitaire studie gevolgd 
en dat vond ik geweldig. Maar als ik een opleiding 
wilde doen, betekende dat fulltime bezig zijn en 
dat wilde ik niet. Een nieuwe werkgever dan? Ik 
twijfelde. Toen zei iemand: “Je kunt het ook in je 
hobby zoeken of je bijvoorbeeld aansluiten bij een 
vereniging of een werkgroep.” Net op dat moment 
kwam er een oproep van de NVDA, voor de oprich-
ting van de Ledenraad. Het grootste deel bestond 
uit doktersassistenten die bij een huisartsenpraktijk 
werken, wat natuurlijk logisch is, omdat ook het 
grootste deel van de leden uit die groep bestaat. 
Ik heb een heel ander werkveld en dat is natuurlijk 
interessant. Toch vond ik het eng om deze stap te 
zetten. Ik wist niet of ik het zou kunnen, want ik ben 
niet iemand die snel haar mond opentrekt of een 
mening geeft; ik was altijd bang voor de reacties 
van anderen. Dat is natuurlijk niet handig in zo’n 
Ledenraad. Toch heb ik het gedaan en daar ben ik 
nu heel blij om. Want die stap heeft ook voor mij 
persoonlijk veel veranderd.’

Mak keli jk  praten
Ankie kijkt niet anders aan tegen haar werk, maar 
wel tegen de NVDA. ‘Als je geen actief lid bent, is 
het makkelijk om kritiek of commentaar te hebben’, 
zegt ze. ‘Je bent misschien eerder geneigd om te 
mopperen. Wat doet die vereniging nou voor mij 
en waarom doen ze dat en dat niet? Nu ik zelf actief 
ben, zie ik dat er enorm veel werk wordt verricht. 
Het is niet altijd eenvoudig om dingen voor elkaar 
te krijgen. Omdat ik in de Ledenraad zit, hoor ik veel 
meer. Ik heb hierdoor echt veel respect gekregen 
voor de NVDA.’ Ankie vindt het jammer dat er uit 
haar vakgebied maar zo weinig leden zijn. ‘Als ook 
onze groep groter wordt, dan sta je veel sterker. 
Dan kan de NVDA ook veel meer voor ons beteke-
nen. Ik mag helaas nog maar twee jaar in de Leden-
raad blijven, dus ik hoop enorm dat mijn opvolgster 
ook uit een andere hoek komt dan de grote groep.’

Applaus
Voor Ankie persoonlijk heeft de zitting in de Le-
denraad veel gebracht. ‘Ik merk dat ik mezelf echt 
ontwikkel’, zegt ze. ‘Ik durf steeds vaker mijn mond 
open te doen en mijn mening te geven. Dat blijkt 
helemaal niet eng, er wordt gewoon geluisterd. En 
het is ook geen ramp als anderen het niet met je 
eens zijn. Ik kreeg een keer applaus na een verhaal 

en toen dacht ik: Wat overkomt me nu toch? Dat 
was echt geweldig. Ik merk dat ik sterker in mijn 
schoenen ga staan en dat voert ook door op mijn 
werk. Ook daar durf ik meer te zeggen. Mijn werk-
gever stimuleert dat ik dit doe, dat is heel fijn. Ik 
heb er dus nooit spijt van gehad. Ik weet nu dat 
het sowieso goed is om actief lid te zijn, want dan 
begrijp je de vereniging ook veel beter en ben je 
veel meer betrokken.’  l

De werkgever van 
Ankie: Meditel
Meditel is een organisatie die gespe-
cialiseerd is in zowel preventief als  
gericht medisch onderzoek. Opdracht-
gevers zijn bijvoorbeeld verzekeraars,  
bedrijven, overheden, maar ook parti-
culieren. Meditel verzorgt onder meer 
beroepsgerichte keuringen, preventief 
medische onderzoeken, en particuliere 
keuringen zoals voor rijbewijs, reizigers-
vaccinaties en -adviezen. Meditel heeft 
vestigingen door het hele land en komt 
ook op locatie.
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Zomerpuzzel
Meedoen?
Mail de oplossing en jouw naam en adres vóór 1 september a.s. naar secretariaat@nvda.nl. Alleen leden, hun huisgenoten of hun 
collega’s mogen meedoen. Onder de inzenders met de correcte oplossing worden drie VVV-bonnen van 25 euro plus presentje 
verloot. De winnaars worden in het volgende nummer bekendgemaakt.

Horizontaal
1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekkenwater; 13. kweker; 14. opstootje; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. Keuring van  
Elektrotechnische Materialen Arnhem (afk.); 19. rivier in Duitsland; 21. muzieknoot; 22. dameskledingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 
27. mand om gedorst graan te schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31. plaats in Noord-Brabant; 32. stof voor hoeden;  
33. onderdeel van een soort; 35. oxydatie; 37. duivenhok; 38. heilige rivier in India; 41. visgerei; 42. deel van etmaal; 44. god van de liefde; 
46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd mens; 49. uitroep van verbazing; 50. autoped; 52. goochelkunstje; 54. huis-
bediende; 56. bestanddeel van melk en kaas; 58. door water omringd land; 61. slangvormige vis; 62. Germaanse god; 64. streling met de 
tong; 65. jeugdig; 67. gordijnstang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bloembed (tuinvak); 72. Duitse omroep; 73. plaats 
in Zeeland; 76. schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus (afk.); 78. grauw (flets); 79. Duits automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte 
tussen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86. keeper; 87. literair product (poëzie).

Ver tic aal
1. medisch specialist; 2. meter-
ton (afk.); 3. plaats aan het IJs-
selmeer; 4. aardig (schattig); 5. 
wielerterm; 6. wartaal spreken; 7. 
kinderschaar; 8. pas of schrede;  
9. roem; 10. laatstleden (afk.); 11. 
telwoord; 16. armoedige woning;  
18. snijwerktuig; 20. titel (afk.); 21. 
pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse 
universiteitsstad; 26. windrichting; 
27. onbesuisd; 29. boterhamstrooi-
sel; 32. muziekfilmpje; 34. Sociaal 
Economische Raad (afk.); 36. ge-
voel van bewondering (respect); 37. 
zenuwtrek; 39. tijdelijke ademstil-
stand; 40. armoedig (karig); 42. wel-
riekende gomhars; 43. gebergte in 
Europa; 45. vruchtennat; 46. voch-
tig; 51. ogenblik; 53. nachtroofvogel; 
54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van 
gebit; 56. dierlijk voedsel; 57. militair 
voertuig; 59. plaats in Duitsland; 60. 
regenafvoer; 62. onrustig draaien in 
bed; 63. verzorging van patiënten 
na behandeling; 66. Zweedse munt-
soort; 67. meisjesnaam; 69. klap (tik); 
71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 
74. schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 
78. tuimeling; 80. soort dakbedek-
king; 82. lidwoord; 85. personal 
computer (afk.).
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tEkst En foto’s: hugo pInkstErBoEr

Alie van der Heide-Steenge en Jitske Lageveen

Seks-Soa
‘Wat ik vooral belangrijk vind, is dat dit interview ertoe bijdraagt dat meer doktersassistenten  

soa-spreekuren gaan draaien.’ Dat was de opening van het interview dat De Doktersassistent  

twee jaar geleden hield met Alie van der Heide-Steenge – en haar doel werd bereikt.

Er volgden niet minder dan zestig 
reacties. Begin 2016 ging de door 
Alie geïnitieerde NVDA-Expertgroep 
Seks-Soa voor doktersassistenten 
van start, en vanaf september is de 
cursus Seksuele Gezondheid van 
Soa Aids Nederland te volgen bij de 
NVDA academie. Alie praat ons met 
Jitske Lageveen bij over de expert-
groep, de leergang en het belang 
van goede soa-zorg.

Alie was zeven jaar geleden een van 
de eerste doktersassistenten die een 
eigen soa-spreekuur ging houden. 
‘Een van de artsen van de Academi-
sche Huisartsenpraktijk Groningen 
vond het wel een goed idee. “Als je 
weet hoe je een uitstrijkje maakt, 
kun je dit ook,” was het idee. Ik ben 
er dus zomaar ingestapt, en met veel 
vallen en opstaan heb ik het gered 
– maar een ideale start was het niet.’ 
Werken deed het  echter wel, en 
uiteindelijk telde de praktijk maar 
liefst vier doktersassistenten die een 
soa-spreekuur hielden. ‘We zijn het 
steeds meer gaan professionaliseren. 
Een protocol geschreven, vragenlijs-
ten gemaakt... Mijn grote drive was 
toen al dat ik wilde dat andere dok-
tersassistenten beter beslagen ten ijs 
zouden kunnen komen dan ik. Een 

jaar of drie terug kreeg ik de kans 
om zelf scholingen aan collega’s te 
gaan geven, maar ook aan POH’s, 
huisartsen en artsen in opleiding. 
Dat smaakte naar meer, ook omdat 
ik merkte hoe belangrijk het is. Zo-
lang er nog praktijken zijn die je bij 
een positieve test een kuurtje laten 
afhalen en het verder nergens over 
hebben, en zolang mannen nog op 
chlamydia en gonorroe getest wor-
den met een penisuitstrijk, zo lang 
gaan wij door met scholing en voor-
lichting geven. Dat is de missie van 
de expertgroep die we nu opgezet 
hebben: ervoor zorgen dat mensen 
bij zoveel mogelijk praktijken terecht 
kunnen voor kwalitatief goede soa- 
en sg-zorg door teams van dokters-
assistenten en huisartsen.’

L aagdrempelige zorg
Jitske Lageveen is een van de dok-
tersassistenten die twee jaar geleden 
op het interview met Alie reageerde. 
‘Het leek me meteen heel leuk om 
zo’n spreekuur te kunnen gaan 
draaien. Met mijn collega Hanneke 
Zonderland heb ik een scholing 
over soa gevolgd, en op basis van 
die scholing en de informatie van 
Alie hebben we in Heerenveen een 
eigen soa-spreekuur opgezet.  

NVDA-Expertgroep

M E D I S C H

‘Een soa- of sg-spreekuur  
houden betekent dat je  
altijd moet bijblijven’
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Seks-Soa
‘Wat ik vooral belangrijk vind, is dat dit interview ertoe bijdraagt dat meer doktersassistenten  

soa-spreekuren gaan draaien.’ Dat was de opening van het interview dat De Doktersassistent  

twee jaar geleden hield met Alie van der Heide-Steenge – en haar doel werd bereikt.

NVDA academie
De leergang Spreekuur Seksuele 
Gezondheidszorg in de Huisart-
senpraktijk (een hele en vijf halve 
dagen) start in september. Meer 
informatie is te vinden op p.18 
van deze Doktersassistent en op 
www.nvda.nl. Wil je meer weten 
over de NVDA-Expertgroep of  
wil je je erbij aansluiten,  
stuur dan een mailtje naar  
Alie van der Heide-Steenge  
op alie.sekssoa@ahg.umcg.nl.

Wat ik merk is dat vooral jonge 
mensen het fijn vinden dat ze direct 
bij ons terecht kunnen: we zijn heel 
laagdrempelig, natuurlijk. Als je dan 
een goede anamnese kunt afnemen 
worden mensen opener, zodat je 
beter kunt inschatten welke risico’s 
ze gelopen hebben. Hebben ze ook 
anale seks gehad, bijvoorbeeld? 
Moet de keel getest worden? Op die 
manier ga je veel meer de diepte in 
dan dat je normaal met patiënten 
doet. Dat is echt een verrijking van 
mijn vak.’
‘Je kunt in die gesprekken veel aan 
voorlichting doen,’ vult Alie aan. 
‘Bovendien ben je niet alleen met 
die patiënt bezig, maar ook met de 
publieke seksuele gezondheid: part-
nerwaarschuwing is net zo belang-
rijk als het oplossen van die ene soa. 
Als je positief getest bent, maken we 
een code voor je aan, waarmee je via 
partnerwaarschuwing.nl bedpart-
ners zelf kunt waarschuwen, ook 
anoniem.’

Contac tpersonen welkom
Een van de doelstellingen van de 
expertgroep is om te komen tot een 
landelijk protocol dat goedgekeurd 
wordt door de NVDA en de NHG. 
‘Dat wordt dan een basisraamwerk 
waar iedereen mee kan werken, en 
dat natuurlijk altijd aan het format 
van je eigen praktijk aangepast kan 
worden. Onze expertgroep moet 
voor doktersassistenten zijn wat de 
Seks-HAG voor huisartsen is. Een 
groep waar iedereen terecht kan 
met vragen over het opzetten van 
een soa-spreekuur of een spreekuur 
seksuele gezondheid (sg), over het 
afnemen van een goede anamnese, 
over scholing... Om dat goed te kun-
nen doen willen we eigenlijk in elke 
provincie een of twee contactper-
sonen voor de expertgroep hebben. 
Ik doe het in Groningen, Jitske en 
Hanneke voor Friesland, en met nog 
zes anderen hebben we nu zeven 
provincies gedekt. We zijn op zoek 

naar mensen in Zeeland, Limburg, 
Utrecht, Overijssel en Flevoland, 
en dan liefst collega’s die al erva-
ring hebben met een soa- of een 
sg-spreekuur.  Als je bereid bent om 
scholingen te geven en te volgen, 
ook als dat betekent dat je daar vrije 
tijd in moet steken, ben je van harte 
welkom!’

De koffer  in
Een van die scholingen is de leer-
gang Spreekuur Seksuele Gezond-
heid in de Huisartsenpraktijk, die 
vanaf september bij de NVDA aca-
demie te volgen is. ‘In die leergang 
komt alles aan bod wat je moet we-
ten om eigen soa- en sg-consulten 
te kunnen doen. Daarnaast leer je 
voorlichting geven over anticoncep-
tie (met de rode ‘De koffer in’-koffer) 
en wordt er aandacht besteed aan 
Motivational Interviewing: dan geef 
je je patiënten geen kant-en-klare 
oplossingen, maar bied je ze het 
inzicht om tot hun eigen adviezen 
te komen. Dat werkt vaak veel beter,’ 
vertelt Jitske. ‘En dan is er naast en 
na die leergang nog veel meer te 
leren,’ vult Alie aan. ‘Wist je dat er 
aanwijzingen zijn dat het zika-virus 
niet alleen door muggen, maar ook 
door seks overgebracht kan worden? 
Een soa- of sg-spreekuur houden 
betekent dat je altijd moet bijblijven 
– en eigenlijk maakt dat het alleen 
nog maar interessanter!’   l

M E D I S C H
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tEkst: sIEtschE van gunst

Leergang Spreekuur 
Seksuele Gezondheid 
in de Huisartsenpraktijk

Heel bijzonder vind ik het seks/soa-netwerk van doktersassistenten: assistenten uit de  

huisartsenzorg met een eigen seks/soa-spreekuur, uiteraard onder supervisie van de huisarts.  

In deze Doktersassistent een tweede interview hierover met Alie van der Heide; er komt een  

leergang bij de NVDA academie!

Het seks/soa-netwerk kan andere praktijken helpen bij het 
opzetten van een eigen soa-spreekuur of spreekuur seksuele ge-
zondheid. Ook kan het ondersteuning bieden bij het uitvoeren 
van soa-spreekuren en spreekuren seksuele gezondheid, zowel 
in praktische zin als in (medisch) inhoudelijk zin. Ze kunnen 
helpen bij het vinden van de juiste scholing, soa-protocollen, 
seksuele gezondheid-protocollen, soa-vragenlijsten, gespreks-
technieken op seks/soa gebied en ze bieden ook de mogelijk-
heid om mee te lopen met het soa-spreekuur of spreekuur 
seksuele gezondheid. Contactpersoon van dit netwerk is Alie 
van der Heide-Steenge (mailadres: alie.sekssoa@ahg.umcg.nl). 
Zij werkt als assistent met een eigen seks/soa-spreekuur in de 
Academische Huisartsenpraktijk in Groningen.

G oed opgeleid
De NVDA biedt jou nu de kans om een kwalitatief goede cursus 
te volgen voor het opzetten van een eigen seks/soa-spreekuur. 
Want hoe ervaren je ook bent als assistent, je eigen seks/soa-
spreekuur draai je niet zomaar. Niet alleen actieve kennis over 
diverse onderwerpen (bijvoorbeeld soa en anticonceptie) is 
belangrijk, maar ook aan communicatievaardigheden worden 
eisen gesteld. Je moet goed met de cliënt kunnen communice-
ren over een onderwerp dat bij veel mensen gevoelig ligt. Dat 
vereist inspanning van beide kanten, want veel mensen moeten 
toch een drempel over voordat ze met anderen over seksgere-
lateerde onderwerpen praten. Voor jou als doktersassistent kan 
het ook moeilijk zijn om daarover te praten, vooral als je een 
cliënt treft met andere seksuele normen en waarden dan die je 
zelf hebt. Daarnaast is motiverende gespreksvoering belangrijk, 
vooral bij het onderwerp ‘veilig vrijen’; of als je bijvoorbeeld een 

cliënt moet motiveren tot een soa-test die hij of zij meestal zelf 
moet betalen. 
De NVDA biedt in samenwerking met Soa Aids Nederland de 
leergang ‘Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk’ aan, 
bedoeld voor doktersassistenten en praktijkondersteuners die 
hun eigen seks/soa-spreekuur op willen zetten. 
In zes bijeenkomsten gaat het over thema’s als motiverende beje-
gening, partnerwaarschuwing, soa en triage, seksuele gezondheid 
en praten over seks, anticonceptie en onbedoelde zwangerschap, 
actiever testen op soa en voorlichting op maat. De afsluitende 
bijeenkomst bestaat uit een workshop in de condomerie in Am-
sterdam, waar je alle condooms en glijmiddelen kunt voelen zodat 
je daarna gerichter voorlichting kunt geven. l

Meld je snel aan
Deze leergang start op 6 september, er zijn nog enkele 
plekken vrij. De meeste cursusbijeenkomsten vinden plaats 
bij de NVDA in Utrecht. Kosten: € 995,00 voor niet-leden,  
€ 895,00 voor NVDA-leden. De leergang is geaccrediteerd 
voor 20 punten. Op www.nvda.nl/Spreekuur-Seksuele-Ge-
zondheid-in-de-Huisartsenpraktijk vind je informatie hoe 
je je moet aanmelden. Het volledige cursusprogramma 
kun je opvragen bij Ralph Spijker of Lydia Pars van Soa Aids 
Nederland, tel 020-6262669. 

Mailen met Sietsche? 
scholing@nvda.nl
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‘Tot ziens op 
20 september!’

Commissie 
Beroepsgroep 
Triagisten

HAP-dag voor 
triagisten

Op dinsdag 20 september 2016 organiseert de NVDA de eerste ‘HAP-dag 

voor Triagisten’. Het programma biedt een leerzame dag waarop ook 

leuke dingen gebeuren!

Op de HAP-dag spreekt Paul Ram. 
Als gepensioneerd huisarts en 
voormalig hoogleraar huisartsge-
neeskunde aan  de universiteit van 
Maastricht, is hij nauw betrokken 
bij de triageregeling op huisartsen-
posten. Hij maakt deel uit van de 
toetsingscommissie die onder meer 
moet toetsen of huisartsenposten 
hun triagisten op een goede manier 
opleiden. Vanzelfsprekend weet hij 
veel van de kernset.

Verder is er keus uit vier workshops, 
waarvan deelnemers er twee kun-
nen volgen. De dag begint om 9:30 
uur en eindigt om 15:00 uur, na een 
bijzondere afsluiting. Locatie: hotel 
Van der Valk te Breukelen. Voor meer 
informatie, kosten en inschrijving, 
zie de website ww.nvda.nl/agenda/
hap-dag.

Workshop Kernset
Een van de vier te volgen work-
shops gaat over de kernset. 

De Commissie Beroepsgroep Triagisten van de NVDA 
houdt zich dagelijks bezig met zaken die de triagist 
aangaan. Wij hebben contact met InEen, diverse 
huisartsenposten en Triagisten in het land.

Word NVDA-l id
Lid worden van de NVDA kan 
nu voor €35,-, dit is een speci-
ale aanbieding

De commissie en de kernset
In veel huisartsenposten in Neder-
land is onrust ontstaan door de 
nieuwe situatie met de Kernset en 
het NTS systeem. Triagisten maken 
zich zorgen over het feit dat de 
hoog urgente zorgtoewijzingen 
in aantal flink toenemen, met alle 
gevolgen van dien.
Ook de nieuwe wijze waarop de 
audit moet worden afgenomen 
en de hoeveelheid collega’s die 
daardoor een verbetertraject of 
– erger – richting ontslag gaan of 
zelf ontslag nemen, baart ons grote 
zorgen.
Natuurlijk staan we achter het idee 
dat er een beoordelingssysteem 
moet zijn voor onze verantwoor-
delijke functie. Maar het moet wel 
‘beHAPbaar’ blijven. 
De Commissie Beroepsgroep 
Triagisten zou graag nog meer 
ervaringen ontvangen van leden  
– en (nog)-niet leden – omtrent 
de kernset. Deel jouw ervaring met 
ons. Wat vinden jullie van de nieuwe 
normering en de wijze van de audit? 
Een reactie kan je sturen naar: 
triagisten@nvda.nl   l
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Tenzij anders vermeld vinden alle 
vergaderingen in Utrecht plaats. 
Leden kunnen bij het bestuur of de 
ledenraad agendapunten aanleveren 
tot twee weken vóór de vergaderdatum. 
De punten kunnen worden gemaild 
naar bestuurssecretariaat@nvda.nl l

Bestuursvergaderingen: 
Donderdagen 8 september, 13 oktober, 
17 november 
Ledenraadvergadering:
Maandagen 26 september, 28 november  
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Toen in juni de formele aanvraag tot 
inbedding van de doktersassistent in 
artikel 34 van de Wet BIG op de post 
ging, richting de minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, was dat 
een bijzonder moment op het bureau. 
We hebben van de netjes ingebonden 
aanvraag een foto gemaakt en die 
hangt op het prikbord.
We strijden als NVDA al heel lang voor 
titelbescherming en dat blijven we 
doen totdat het geregeld is.
In de afgelopen maanden hebben we 
met meerdere mensen en deskun-
digen gewerkt aan een goed onder-
bouwde aanvraag, om aan te tonen 
dat we als doktersassistenten titelbe-
scherming verdienen.
Ons voornaamste argument voor 
titelbescherming is het willen borgen 
van de kwaliteit van de diverse han-
delingen van de doktersassistent die 
consequenties kunnen hebben voor 
de veiligheid van de individuele pati-
ent. De NVDA is van mening dat die 
kwaliteit nu onvoldoende geborgd is, 
omdat de opleiding ter voorbereiding 
op het beroep niet verplicht is en de 
beroepstitel ‘doktersassistent’ niet be-
schermd is. Dat betekent dat eenieder 

zich doktersassistent mag noemen; voor 
de kwaliteitsbewaking is dit een hoogst 
onwenselijke situatie.
Wettelijke inbedding van het beroep 
‘doktersassistent’ past naar de mening 
van de NVDA binnen het doel van de Wet 
BIG: de kwaliteit van de gezondheidszorg 
te verhogen en de patiënt beschermen 
tegen ondeskundige zorgverlening. 
In onze aanvraag hebben we nogmaals 
aangetoond dat de beroepsuitoefening 
van de doktersassistent steeds meer 
zelfstandige beslismomenten in de 
werkzaamheden kent en dat door de ge-
wijzigde omstandigheden waaronder de 
doktersassistent werkt, in combinatie met 
een grotere complexiteit van zorgverle-
ning, er een rechtvaardiging en noodzaak 
bestaat tot een wettelijke borging van het 
beroep. We hebben het al vaak gezegd. 
Argumenten die wat ons betreft niet te 
negeren zijn.

Het woord is nu aan de minister en we 
zien uit naar haar officiële reactie. We hou-
den jullie natuurlijk op de hoogte.  
Als eerste!   l

Kees Gillis, 
voorzitter

Onze aanvraag ligt bij de Minister!
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OPLEIDING DERMATOLOGIE
voor praktijkondersteuners en doktersassistentenp j
werkzaam in de huisartsenpraktijk

INHOUD (4 Modulen / trainingsavonden, verzorgd
door verschillende dermatologen)
Inleiding huid en huidaandoeningen
Huidinfecties en huidkanker
Eczeem en allergie, psoriasis en acne
Flebologie, wondbehandeling en zwachteltechnieken

LOCATIE, DATA & KOSTEN
Bunnik, Locatie 78.

www.uconsultancy.nl

7 september, 21 september, 5 oktober en 2 november 2016 
van 19.00 uur tot 22.00 uur

1 februari, 8 maart, 29 maart en 19 april 2017 
van 19.00 uur tot 22.00 uur

Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op
onze website
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Tijd voor het
Triagediploma
Triage in de Dagzorg

Wil je ook het erkende diploma door de NVDA voor Triage in de dagzorg behalen?

Ga voor meer informatie, of om u aan te melden, naar de website: 

www.vancampenconsulting.nl/pro of bel: 088 818 00 00

PRO®
Professionals Resultaatgericht Opleiden

Hogeweg 37B    5301 LJ  Zaltbommel    T  088 818 00 00    E  info@vancampenconsulting.nl    I  www.vancampenconsulting.nl 
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