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EEN HEEL 
MOOI JAAR
De doktersassistent is een onmisbare schakel in de zorg, 

en het vak wordt zwaarder en complexer. De doktersas-

sistent – jij dus – moet dus een goed opgeleide profes-

sional zijn die over de juiste kennis en vaardigheden 

beschikt. Dit is een ontwikkeling die al jaren gaande is, 

en die in 2016 verder doorzette.

Als lezer van dit jaarverslag zul je deze gedachte meerde-

re malen tegenkomen. Want als doktersassistent word je 

met veel veranderingen en uitdagingen geconfronteerd. 

Denk dan aan zaken als e-health, toenemende werkdruk 

door multimorbiditeit, robotisering en eigen regie van 

patiënten die steeds meer apps gebruiken. 

Als NVDA speelden wij daar in 2016 opnieuw op in. Want 

wij staan pal voor jullie belangen. We zoeken daarbij 

steun van de politiek en bij andere belangenorganisaties. 

Vandaar bijvoorbeeld het officiële verzoek om titelbe-

scherming in de Wet BIG, een verzoek waarin we in 2016 

veel energie en tijd hebben gestoken.

In dit jaarverslag lees je enthousiaste pleidooien voor die 

titelbescherming. Onder meer van Kamerlid Pia Dijkstra, 

van wie een portret de omslag siert. Ik sluit me bij al die 

pleidooien van harte aan. De huidige zorg vereist een 

deskundige professional die aantoonbaar haar vak ver-

staat. De doktersassistent hoort gewoon thuis in de Wet 

BIG.

Mede vanwege de aanvraag voor titelbescherming was 

2016 een heel mooi jaar. Maar er was meer. Het aantal 

leden van de NVDA neemt bijvoorbeeld steeds verder 

toe. Ik denk omdat het lidmaatschap toegevoegde 

waarde biedt. Dat heeft te maken met onze belangen-

behartiging, de bijdrage aan de beroepsontwikkeling en 

deskundigheidsbevordering. En niet vergeten de activi-

teiten in de regio. 

Toegevoegde waarde leveren we ook met onze 

NVDA academie. Die begint op stoom te komen en 

het aanbod wordt gevarieerder en groter. Daarnaast 

zorgen onze activiteiten op Facebook en Twitter voor 

een steviger imago en veel extra bezoek aan onze 

site. De vacaturepagina is het afgelopen jaar 450.000 

keer bezocht, de site zelf trok 1.400.000 bezoekers. 

Samenvattend: de NVDA is meer dan ooit een ge-

zonde en sterke vereniging die er toe doet. Een ver-

eniging die groeit, die steeds beter wordt gehoord 

en de juiste spirit kent. Een vereniging die trots mag 

zijn op haar leden en vrijwilligers die zich willen in-

zetten. Dat stemt tot tevredenheid en geeft energie 

om te blijven doorknokken voor onze belangen. In 

het mooie jaar 2016 en in de ongetwijfeld mooie 

jaren die daarop volgen.

Femke Klinkenberg, 

penningmeester NVDA-bestuur



De NVDA 
op tournee
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De NVDA komt naar je toe! Onder dat motto werden in 2016 negen contactavonden of -dagen 

georganiseerd. Ze kwamen tot stand dankzij de medewerking van enthousiaste actieve leden 

en regiobesturen. 

De contactavonden verschilden in 
2016 onderling flink van karakter, af-
hankelijk van de inbreng en creativiteit 
van de organisatie. Een overeenkomst 
is er ook: ze combineerden het nuttige 
met het aangename.
Bij iedere contactavond waren voorzit-
ter Kees Gillis of directeur Jellie Klaver 

aanwezig om de doktersassistenten te 
informeren over de visie en activiteiten 
van de NVDA. Ook over toekomstige 
ontwikkelingen in de zorg en hoe de 
NVDA daarop inspeelt, werd volop 

gesproken. Jellie Klaver: ‘We hebben 
veel boeiende discussies gehad met 
de leden. Daar zijn Kees en ik heel blij 
mee. Zo’n contactavond is onder meer 
bedoeld om te horen waarop de NVDA 
de focus moet leggen.’
In vrijwel alle regio’s passeerden ook 
andere onderwerpen de revue. Vaak 

praktisch en gerelateerd aan de zorg, 
soms luchtig en vermakelijk. In de re-
gio Noord-Holland stond naast een in-
formatief NVDA-gedeelte bijvoorbeeld 
ook een workshop Dress to Impress op 

het programma. Hier werden de bijna 
zestig aanwezige doktersassistenten 
bewust gemaakt van het effect van 
kleding op hun persoonlijke imago. 

Dagvullend programma
De regio Limburg trakteerde de deel-
nemers op een dagvullend programma 
met interactieve presentaties en work-
shops over de doktersassistent van de 
toekomst, de ziekte ALS, oogheelkunde 
in de huisartsenpraktijk en infectiepre-
ventie. Linda de Boer van het regiobe-
stuur Limburg: ‘Eerder organiseerden 
we zoals veel andere regio’s een avond, 
maar wij vonden dat toch te kort voor 
een gevarieerd programma. Daar komt 
bij dat de deelnemers vaak al een 

Informatief, gezellig en  
goed voor de punten!

Marina Heij

Het succes van de contactavonden
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Aantal deelnemers 
contactbijeenkomsten in 2016:
Tilburg   150
Almelo   110
Overijssel  109
Friesland    74
Den Haag   66
Noord-Holland   59
Flevoland    52
Gelderland   37
Limburg    25

lange werkdag achter de rug hebben. 
Best pittig om dan ook nog de hele 
avond aandachtig te luisteren. Daarom 
kozen we dit keer voor een zaterdag.’
Het programma in Limburg volgde de 
actualiteit. Linda: ‘We zien steeds meer 
mensen met ALS. Het leek ons goed 
om daaraan aandacht te besteden. 
Verder zoeken we graag de samen-
werking met andere zorgprofessionals 
uit de regio. Daarom hadden we een 
revalidatiearts uit het Laurentius Zie-
kenhuis gevraagd om dit onderwerp 
te belichten. Een Limburgse huisarts 
gaf tekst en uitleg over oogheelkunde 
in de huisartsenpraktijk, een item dat 
werd gewaardeerd. Bij de workshop 
infectiepreventie vonden de deel-
nemers het vooral boeiend om te 
zien hoe snel bacteriën en virussen 
zich verspreiden. Een praktijktest met 
blauw licht toonde aan dat de eigen 
handhygiëne voor verbetering vatbaar 
is. Heel interessant.’
Het was fijn om in de evaluatie te 
lezen dat de doktersassistenten deze 
dag geslaagd vonden, aldus Linda. 
‘Onze contactdag was bovendien 
succesvol omdat zich nieuwe vrijwil-
ligers en een bestuurslid voor de regio 
hebben aangemeld.’

Yvonne Kroonenberg
Ook de NVDA-regio Den Haag (66 
deelnemers) behandelde meerdere 
onderwerpen. Daar werden dokters-
assistenten onder meer bijgepraat 
over het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker en wat dat 
betekent voor de rol van de dokters-
assistent. Flevoland koos juist voor één 
thema: kwetsbare ouderen. Schrijfster 
Yvonne Kroonenberg hield voor een 
groep van ruim vijftig aanwezigen 
een betoog over liefde en leed in de 
mantelzorg. Kern van haar verhaal: 
niemand wil afhankelijk worden, en 
toch gebeurt het. Aan de hand van 
sketches kregen de deelnemers ver-
volgens inzicht in de problematiek van 
kwetsbare ouderen en de positie van 
de doktersassistent.

In Gelderland bestond het avondpro-
gramma onder meer uit een workshop 
over hygiëne en infectiepreventie, net 
als in Limburg. Bestuurslid Femke Klin-
kenberg blikt terug: ‘Het is een goede 
zaak dat we in 2016 weer meer aan-
meldingen hadden dan in 2014. Wat 
me is bijgebleven? De reacties uit de 
zaal op een presentatie over de nieuwe 
richtlijn Hygiëne en Infectiepreventie 
in de praktijk. Jammer genoeg was er 
nieuwe audiovisuele apparatuur in de 
zaal geplaatst, waar de medewerkers 
nog niet zo vertrouwd mee waren. 
De presentatie verliep daardoor niet 
helemaal vlekkeloos.’

Waar zi jn  die  dames?
Een van die deelnemers was dok-
tersassistent Caro de Bruin uit Arn-
hem. ‘Ik vond de avond juist prima 
georganiseerd! De informatie over 
infectiepreventie was heel interessant, 
omdat onze praktijk net bezig is met 
de NHG-accreditatie. Zo pik je er altijd 

wel wat informatiefs uit. Wel jammer 
dat er zo weinig doktersassistenten uit 
Arnhem waren. Een groot aantal ken 
ik. Dus dan denk ik bij mezelf: waar zijn 
die dames? Toch is het heel goed dat 
dit om het jaar wordt georganiseerd. 
Het is altijd nuttig om te horen wat er 
speelt bij de NVDA.’
Wat de contactavonden verder met 
elkaar gemeen hadden? De mogelijk-
heid om collega’s te ontmoeten, bij te 
praten en ervaringen uit te wisselen. 
Kees Gillis: ‘Het enthousiasme van de 
deelnemers werkt aanstekelijk. Mis-
schien schuilt daarin wel het grootste 
succes: contactavonden en -dagen zijn 
leuk én leerzaam. En mooi meegeno-
men, het levert ook nog eens punten 
op voor het Kwaliteitsregister.’
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Pia Dijkstra, lid van de Tweede Kamer voor D66:

  ‘De zorg is teveel 
gemedicaliseerd’

Ze is het gezicht van een belangrijke partij die deelneemt aan de besprekingen voor  

een nieuw kabinet, en ze heeft een uitgesproken visie op de eerstelijns gezondheidszorg. 

Pia Dijkstra: ‘Wie kan ervoor zorgen dat je op de juiste plek terechtkomt als je een  

andere vorm van hulp nodig hebt? Inderdaad, de doktersassistent. ‘

‘Ik kom niet zo vaak bij de huisarts – gelukkig – maar als ik 
een afspraak moet maken tref ik altijd een adequate mee-
denkende doktersassistent. Zij is het visitekaartje van de 
praktijk, en dat doet zij heel goed. Daar ben ik blij mee.’
Dat zegt Pia Dijkstra in haar werkkamer aan het Binnen-
hof. ‘Het lijkt een grote stap van mijn persoonlijke ervaring 
naar de discussie over de titelbescherming,’ vervolgt ze, 
‘maar dat is het toch niet. Het beroep van doktersassistent 
wordt steeds complexer, en daar horen kwaliteitseisen bij. 
Huisartsen en medisch specialisten krijgen steeds meer 
werk te verstouwen en het is dus in ieders belang dat er 
taken worden overgedragen naar de doktersassistent. Op-
name in de Wet BIG helpt daarbij.’

Voltooid leven
Veel mensen kennen haar nog als televisiepersoonlijkheid, 
onder meer als presentatrice van het programma Vinger 
aan de pols, maar inmiddels laat Pia Dijkstra meer van zich 
horen als lid van de Tweede Kamer voor D66, een functie 
die ze sinds 2010 vervult. De afgelopen periode was ze 
veel in de media te vinden vanwege haar rol in de discus-
sie rond het ‘voltooide leven’, maar dat is niet het enige 
dat haar bezighoudt. De toekomst van de eerstelijnszorg 
is wat haar betreft van ten minste even groot belang. ‘De 
eerste lijn is de kern van de Nederlandse gezondheidszorg, 
en de rol van de doktersassistent is daarmee cruciaal. Hij 
of zij – meestal is het een zij – is eigenlijk de poortwachter 
van de poortwachter, en moet dus stressbestendig zijn, 
goed op de hoogte en communicatief vaardig. Dat is niet 
niks, en ik heb dan ook veel bewondering voor mensen 

‘De doktersassistent 
moet stressbestendig zijn, 

goed op de hoogte en 
communicatief vaardig’

die dat werk goed kunnen doen.’
Wat Pia Dijkstra betreft is de zorg in Nederland teveel ge-
medicaliseerd, en om dat tij te keren kan de doktersas-
sistent worden ingezet. ‘Veel mensen komen bij een arts 
terecht, vaak een huisarts, terwijl ze in feite een andere 
vraag hebben. Er zijn schulden of andere geldzorgen, rela-
tieproblemen, kindermishandeling zelfs, en daarvoor is de 
zorg eigenlijk niet bedoeld. Daar hebben we de welzijns-
sector voor.’

Een en ander sluit nauw aan bij een onlangs verschenen 
rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenle-
ving. ‘Als de maatschappij het probleem is, is een recept 
niet de oplossing – dat was de kern van dat rapport. Daar 
ben ik het helemaal mee eens. En wie kan ervoor zorgen 
dat je op de juiste plek terechtkomt als je een andere vorm 
van hulp nodig hebt? Inderdaad, de doktersassistent. Die 
kan bijvoorbeeld prima verwijzen naar een buurtteam, dat 
waarschijnlijk veel beter is toegerust om dergelijke proble-
men aan te pakken.’

Bert BukMan, Foto’s BaBet Hogervorst
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Pia Dijkstra oP verkiezingstoernee in Den HelDer (Foto’s D66)
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Vrouw en dochter
Op die manier kan de zorg beter en goedkoper worden, 
aldus Pia Dijkstra. ‘Waarbij de nadruk wat mij betreft op 
het eerste ligt. Onlangs sprak ik een cardioloog die jaren-
lang zo’n beetje elke week een patiënt op het spreekuur 
kreeg met allerlei onbegrepen klachten. Wat bleek uitein-
delijk? Die man had zijn vrouw en zijn dochter verloren, 
en hij was eenzaam. Toen een buurtteam hem aan een 
buddy hielp die af en toe met hem op pad ging, verdwe-
nen de klachten als sneeuw voor de zon. Hij komt alleen 
nog bij de cardioloog als er iets aan zijn medicatie moet 
gebeuren, en dat is bijna nooit.’
Het idee van positieve gezondheid, van arts-onderzoeker 
Machteld Huber, ligt aan dit alles ten grondslag. ‘Ik vind 
dat een prachtig idee. Gezondheid heeft in die gedachte 
veel meer te maken met werk, met sociale contacten en 
met zingeving, dan met medicijnen en operaties. Natuur-
lijk is medisch ingrijpen soms nodig, maar lang niet altijd. 
Als het niet hoeft, laat het dan alsjeblieft na. En vooral: 
geef mensen het gevoel dat ze invloed kunnen uitoefe-
nen. Kijk eerst naar wat je zelf kunt doen en laten, en stap 
daarna pas naar de dokter. 
‘Een voorbeeld? Een tijdje terug sprak ik een man die een 
pgb nodig had, vanwege ernstige lichamelijke beperkin-
gen. Hij had hulp nodig bij het aan- en uitkleden en bij 
nog zo het een en ander. Maar die man leidt intussen wel 
een succesvol eigen bedrijf. Zo kan het ook.’

B etere honorering
Nauwere samenwerking op wijkniveau tussen zorg- en 
welzijnsprofessionals, dat is volgens Pia Dijkstra dus de 
kern. ‘En doktersassistenten kunnen daarbij een spin in 
het web zijn. Wat dat betreft is het jammer dat er een te-
kort aan stageplaatsen dreigt, en daarmee op termijn een 
tekort aan gediplomeerde vakmensen. Dat is een pro-

bleem dat trouwens ook elders in de zorg speelt. Goede, 
ervaren professionals zijn van onschatbare waarde voor 
de zorg en daarmee voor de manier waarop we als land 
functioneren. Dat mag geen gevaar lopen.’
Een betere honorering is hiervoor een van de oplossin-
gen. Een andere oplossing is bijscholing. ‘We geven daar 
als partij veel aandacht aan in ons verkiezingsprogramma. 
Zo kunnen we bijvoorbeeld meer zij-instromers opleiden. 
Ook als je wat ouder bent, kan het beroep van doktersas-
sistent heel bevredigend zijn. Laten we er dan ook voor 
zorgen dat dat mogelijk is! Passende zorg voor iedereen 
komt op die manier weer een stapje dichterbij.’

Wil je reageren? P.Dijkstra@tWeeDekaMer.nl



Op 1 juli 2011 ging het Kwaliteitsregister Doktersassistent van 
start, ondergebracht bij Kabiz (Kwaliteitsregistratie en Accre-
ditatie Beroepsoefenaren in de Zorg). Ben je geregistreerd, 
dan toon je daarmee aan dat je je vak verstaat en je kennis en 
kunde op peil houdt. Niet ingeschreven of geherregistreerd? 
Dan voldoe je niet of niet meer aan de kwaliteitseisen van de 
beroepsgroep.

Aanpassingen in  2016
De aangescherpte criteria van 1 juli 2016 maken nog dui-
delijker dat de doktersassistent van nu een gediplomeerde, 
professionele beroepskracht is. Niet alleen steeg het aantal 
geaccrediteerde punten, ook ging het onderdeel reanimatie 
van BHV meetellen, net zoals het beoordelen/afnemen van 
praktijkexamens op een ROC. Ook je bijdrage aan de NPA-
Praktijkaccreditering levert vanaf 1 juli 2016 punten op.

Herintredersregeling
Er kwam daarnaast een herintredersregeling. Deze is bedoeld 
voor doktersassistenten die de afgelopen vijf jaar onvoldoen-
de werkervaring hebben opgedaan en al dan niet voldoende 
punten uit deskundigheid bevorderende activiteiten hebben 
behaald. Via de regeling kun je een tijdelijke herregistratie 
van één tot maximaal anderhalf jaar aanvragen. Die tijd moet 
voldoende zijn om je kennis en kunde volgens de geldende 
normen op te schroeven.

D ispensatie
Ook de dispensatieregeling is nieuw. Heb je de afgelopen 
vijf jaar voldoende werkervaring opgedaan, maar wilde het 
door bijzondere omstandigheden niet vlotten met de pun-
ten voor deskundigheid bevorderende activiteiten? Dan is in 
sommige gevallen een tijdelijke herregistratie van maximaal 
één jaar mogelijk. Zeker de moeite waard!

Houd je portfolio 
goed bij! 

Herregistratie Kwaliteitsregister Doktersassistent

Registreren via  k abiz.nl
Registeren is belangrijk voor de positie van de doktersas-
sistent en voor het bevorderen van deskundigheid. Bo-
vendien kunnen werkgevers, patiënten en zorgverzeke-
raars op die manier eenvoudig zien met wie ze te maken 
hebben. Houd je portfolio daarom goed bij door data en 
punten in te voeren. Het uploaden van bewijslast, zoals 
een verklaring van je werkgever, bewijs van docentschap 
of certificaten mag je eventueel ook later doen. 
Nog niet geregistreerd? Schrijf je dan in op www.kabiz.
nl. Voor meer informatie: www.nvda.nl/kwaliteitsregister 
of www.kabiz.nl. Vragen kun je stellen via info@kabiz.nl of 
0900 0400 694. 

Bij de start van het Kwaliteitsregister Doktersassistent in juli 2011 werd afgesproken om elke 

vijf jaar de registratiecriteria te herzien. In 2016 vond de eerste herregistratie plaats.

Marina Heij

Kwaliteitscriteria herregistratie 2016-2021:

Werkervaring
2080 uur cliënt-/patiëntgebonden werkervaring in 
vijf jaar.

Deskundigheidsbevordering
Minimaal 100 punten in vijf jaar, waarvan:
• minimaal 60 punten uit het volgen van bij-  

en nascholing, waarvan minimaal 40 punten  
geaccrediteerd.

• Minimaal 20 punten uit overige activiteiten.
• Maximaal 20 punten vrij in te vullen, uit bij- en 

nascholing en/of overige activiteiten.

Dit telt ook mee sinds de herregistratie:
• EHBO/reanimatie uit BHV 
• Examineren
• Bijdrage aan NPA praktijkaccreditatie.
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In gesprek met  
Jellie Klaver en Kees Gillis

‘We zijn de wegwijzer 
in een ingewikkeld 

zorgstelsel’
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Bert BukMan,  Foto’s suzanne Muller

Wat voor jaar was 2016? Wat liep goed en wat kon beter? Daarover gingen we in gesprek 

met directeur Jellie Klaver en voorzitter Kees Gillis, het tandem dat de koers van de NVDA 

bepaalt. ‘Ook na een jaar waarin je een flinke groei hebt doorgemaakt, zijn er nog nieuwe 

ambities.’ 

Het is een mooi thema voor het 
jaarverslag, menen ze unaniem. 
Groei. ‘Om te beginnen is het aantal 
leden van de NVDA toegenomen,’ 
zegt Jellie Klaver. ‘In 2014 hadden 
we er 5900, in 2015 waren dat er al 
6100 en in 2016 stond de teller zelfs 
op 6900 leden. Dat is een prachtig 
resultaat. Zeker als je je realiseert 
dat er elk jaar leden verdwijnen, bij-
voorbeeld omdat ze stoppen met 
werken of een andere baan krijgen.’
Maar de groei is niet alleen kwan-
titatief, vult Kees Gillis aan. ‘We zijn 
zelfbewuster in de manier waarop 
we ons presenteren. Nadrukkelijker 
zichtbaar op Facebook, en ook de 
nieuwe website trekt veel bezoe-
kers. Het aantal cursussen via de 
NVDA academie groeit in een hoog 
tempo. Vorig jaar hadden we zo’n 
50 cursussen, met 600 deelnemers, 
en dat aantal neemt nog steeds toe.’
Jellie: ‘Je ziet aan alles dat het vak 
van doktersassistent belangrijker 
wordt. We zijn de wegwijzer in een 
steeds ingewikkelder zorgstelsel, en 
dat biedt meerwaarde. Onze taken 
worden zwaarder, en het belang 
van ons werk ook, onder meer door 
de vergrijzing en de toenemende 
druk op de eerste lijn.’

Anders  opgeleid
Het toenemende belang van het 
beroep bleek onder meer bij het 
misschien wel belangrijkste thema 
van het afgelopen jaar: de titel-
bescherming.  Kees: ‘Nu nog mag 
iedereen die dat wil zich doktersas-
sistent noemen, ook al heb je geen 
diploma of ben je anders opgeleid. 
Dat past niet meer in deze tijd. De 

zorg heeft deskundige professionals 
nodig die aantoonbaar hun vak 
verstaan.’ 
Uit onderzoek van de NVDA blijkt 
dat 70 procent van de huisartsen 
en maar liefst 93 procent van 
de doktersassistenten vindt dat 
doktersassistent een beschermde 
titel moet worden. Kees: ‘Daar zijn 
wij het helemaal mee eens. En niet 
alleen wij, maar ook tal van andere 
organisaties, zoals huisartsenorga-
nisatie LHV. We hebben ons tot het 

uiterste ingezet, en we zijn op de 
goede weg. We zijn inmiddels in 
gesprek met de ambtelijke top van 
het ministerie, en het wachten is nu 
vooral op wat een nieuw kabinet 
gaat doen.’
Verder is het een belangrijke taak 
van de NVDA om te werken aan de 
cao’s van doktersassistenten, voor 
alle verschillende sectoren waarin 
zij werkzaam zijn. In 2016 waren de 
gezondheidscentra aan de beurt. 
‘We hebben een mooi resultaat 
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weten binnen te halen,’ aldus Jellie. 
‘Het meest concreet is een eenma-
lige uitkering van 800 euro (naar 
rato van het dienstverband) en een 
salarisstijging van drie procent bij 
een goed beoordelingsgesprek, 
maar dat is niet het enige. En ook 
hier geldt: alles gebeurt op basis 
van de toenemende aandacht voor 
competenties en de inhoud van 
het vak.’
In praktische zin krijgt dit alles on-
der meer vorm in eigen spreekuren 
van doktersassistenten, zoals die in 
steeds meer huisartsenpraktijken 
plaatsvinden. ‘Het wrattenspreek-
uur is een bekend voorbeeld, maar 
steeds vaker zie je ook speciale 
spreekuren voor uitstrijkjes, con-
trole van de bloeddruk en diverse 
labonderzoeken. Zelfs huisbezoe-
ken komen vaker voor dan vroeger.’
Ook in de ziekenhuizen worden de 
taken zwaarder. ‘Denk dan bijvoor-
beeld aan dermatologie, waar op 
de jeukpoli kinderen met eczeem 
worden gezien door een speciaal 
opgeleide doktersassistent.’

EEN STEDENTRIP MET DE NVDA?
In 2016 bood de NVDA zijn leden een collectieve zorgverzekering aan met een aantrekkelijke premie. Daarvan is 
door 142 leden gebruik gemaakt. Maar wat Kees Gillis betreft, blijft het daar niet bij wat extra dienstverlening aan 
de leden betreft. ‘Je kunt dan aan van alles denken. Abonnementen bijvoorbeeld, of het lidmaatschap van een 
bepaalde organisatie tegen aantrekkelijke voorwaarden. Misschien dat we zelfs afspraken kunnen maken met 
hotelketens over leuke stedentrips… Maar voordat dat laatste zover is, zijn we waarschijnlijk wel een jaartje verder.’

MEER SCHOLING IN HET BELEIDSPLAN
In augustus 2016 verscheen het Meerjaren Beleidspan 2016-2020 van de NVDA. In het plan staat de gedrevenheid 
centraal waarmee de NVDA samen met de leden wil bijdragen aan het verder professionaliseren van de gezond-
heidszorg in Nederland en de rol van de doktersassistent daarin. Een van de belangrijkste doelen is het aanpassen 
van het Beroeps Competentie Profiel van de Doktersassistent dat de basis vormt van de opleiding. Ook wordt in 
het beleidsplan aandacht gevraagd voor scholing en bijscholing, omdat de zorg continu verandert. ‘De NVDA heeft 
op het gebied van nascholing de vrijblijvendheid achter zich gelaten en gaat, op basis van het Kwaliteitsregister 
over tot het permanent aanbieden van scholing via de eigen NVDA academie,’ aldus het plan.

Websitebezoek ontplof t
Intern, over de NVDA zelf, is er even-
eens het nodige te melden dat past 
bij het thema groei. Jellie: ‘We heb-
ben het afgelopen jaar een vrijwil-
ligerscoördinator aangenomen, en 
daar zijn we erg blij mee. Zij werft, 
ondersteunt en adviseert onze 
actieve leden bij hun taken in com-
missies en regio’s, maar organiseert 
ook trainingen voor vrijwilligers en 
gastdocenten.’
Op de afdeling communicatie is 
daarnaast een redacteur aan het 
werk gegaan voor de social media. 
Kees: ‘Vanwege het belang dat onze 
leden hieraan hechten, is dat ook 
een flinke stap vooruit. Het bezoek 
aan de website nam daarnaast 
enorm toe nadat deze eind 2015 
een nieuwe vormgeving kreeg. Je 
kunt zelfs zeggen dat het website-
bezoek is ontploft. We telden aan 
het einde van het jaar maar liefst 1,4 
miljoen bezoekers, waarvan 450.000 
views op de vacaturepagina.’
Een probleem dat in 2016 nog 
niet is opgelost, is het vinden van 
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WAT GEBEURDE ER ACHTER DE SCHERMEN VAN ARTIKEL 34?
Ook in 2016 heeft de NVDA gestreden voor opname van het beroep in artikel 34 van de Wet BIG. Achter de 
schermen is hierin veel energie en tijd gestoken, met als belangrijkste activiteit het indienen van de formele 
aanvraag bij het ministerie van VWS. We hebben daarbij brede steun, binnen en buiten de beroepsgroep. 
De Wet BIG vervult een belangrijke rol in het bevorderen en bewaken van de beroepsuitoefening en het 
beschermen van patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.  
Opname in artikel 34 leidt tot bescherming van de titel van doktersassistent. Deze titel mag dan alleen 
worden gevoerd door degenen die een opleiding tot doktersassistent hebben gevolgd. Het regelen van het 
beroep is nodig, omdat doktersassistenten steeds meer en complexer werk verrichten. Dat heeft te maken met 
zaken als vergrijzing en digitalisering, een verschuiving van de tweede naar de eerstelijnszorg en budgettaire 
beperkingen.

Ex terne deskundigen
Voordat wij onze aanvraag indienden bij het ministerie, hebben we met hulp van externe deskundigen  
gewerkt aan de onderbouwing van ons pleidooi. Wat moet erin, wat zijn voor het ministerie besliscriteria  
en hoe kunnen wij daarbij aansluiten? Daar is veel tijd in gaan zitten, maar is ook zeer bevredigend als er  
een goede en gedegen aanvraag ligt. 
Parallel aan het schrijven van de aanvraag heeft de NVDA steun gezocht bij relevante partijen. Ook dat vroeg 
veel uitleg en tijd, maar heeft wel geresulteerd in steun van LHV, NHG, Ineen, GGD/GHOR en AJN.  Daarna 
volgde het wachten op een antwoord van het ministerie. Dat neemt altijd tijd, maar begin 2017 kregen we te 
horen dat minister Schippers behoefte had aan een gesprek met de NVDA. Dat gesprek heeft uiteindelijk eind 
maart plaatsgevonden, maar helaas niet met de minister, vanwege haar rol bij de kabinetsformatie.

Zware delegatie
In plaats daarvan spraken we met een zware delegatie, waaronder de directeur-generaal curatieve zorg. Men 
had behoefte aan een nadere toelichting. Het was een open gesprek, waarbij veel onderwerpen aan de orde 
kwamen. Het resultaat van dit gesprek is dat voor beide partijen duidelijk is wat hun standpunten zijn. Ver-
volgens heeft de NVDA een nadere schriftelijke toelichting opgesteld voor het ministerie. Daarin maken we 
duidelijk wat de doktersassistent onderscheidt van andere beroepen en geven we een goed onderbouwde 
toelichting over de patiëntveiligheid. Hiermee is de aanvraag de laatste fase ingegaan. Het is nu aan het 
ministerie om een besluit te nemen. Het is bloedspannend! 
Kees Gillis

voldoende stageplaatsen. Kees: 
‘Dat heeft behalve met zaken als 
het toenemend aantal groeps-
praktijken ook te maken met de 
manier waarop de uitbetaling van 
de vergoeding aan werkgevers is in-
gericht. In de praktijk levert dat veel 
extra administratieve lasten op, en 
met alle drukte die je toch al hebt in 
de praktijk, is dat geen aantrekkelijk 
vooruitzicht. We blijven dat onder 
de aandacht brengen maar een 
oplossing is niet direct voorhanden.’
Ook aan de zichtbaarheid van de 
NVDA buiten de huisartsenprak-

tijken kan nog harder worden 
getrokken, vult Jellie aan. ‘Bij GGD’s, 
ziekenhuizen en andere zorginstel-
lingen werken veel doktersassis-
tenten. In een gemiddeld perifeer 
ziekenhuis kunnen dat er zomaar 
tachtig zijn, al verschilt dat aantal 
sterk per instelling. In elk geval valt 
hier nog veel winst te behalen. Zo 
zie je maar: ook na een jaar waarin 
je een flinke groei hebt doorge-
maakt, zijn er nog nieuwe ambities. 
We gaan ons daar het komende 
jaar weer volop voor inzetten.’



De NVDA kan niet zonder actieve leden

Vrijwilligers? 
     Ja, graag!

Foto’s saskia lelievelD en 
Hugo PinksterBoer

De activiteiten van onze vrijwilligers zijn van groot belang voor de NVDA, en we  

hebben er eigenlijk nooit genoeg. Daarom kwam er in 2016 een vrijwilligerscoördinator 

in dienst. ‘We zijn erg blij met de mensen die het avontuur durven aangaan.’

Een van de activiteiten van deze 
coördinator, Menkelien Sikkema, 
was het organiseren van een intro-
ductiedag. De twintig aanwezigen 
bij de introductiedag kregen een 
afwisselend programma voorge-
schoteld, waarin ze kennis konden 
maken met elkaar, met de vele 
functies die je als vrijwilliger kunt 
bekleden en met wat je op die 

manier voor je collega’s en het vak 
kunt betekenen. 
Dat is heel wat, werd duidelijk: van 
het meedenken over het vakblad of 
het tweejaarlijks congres tot het ge-
ven van gastlessen, het organiseren 
en het beoordelen van scholingen 
en het opzetten van een netwerk-
café – en er kan nog veel meer. 
Daarnaast verbreed je je kijk op je 

vak en vergroot je je netwerk.
Voor de nieuwe vrijwilligers is in-
middels een workshop gehouden. 
Er zijn nieuwe vrijwilligersgroepen 
ontstaan die zelfs al hun eerste 
scholingen hebben georganiseerd, 
en in zeven andere regio’s gaat men 
ook weer actief aan de slag.
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Menkelien Sikkema: ‘Het liefste vijf 
actieve doktersassistenten per regio’

Yvonne Plagge: 
‘Ik ging verder 
kijken dan  
mijn veilige  
omgeving’
Yvonne Plagge is sinds 2013 
secretaris van het bestuur van 
de NVDA. ‘Zowel professioneel 
als persoonlijk heeft me dat 
veel gebracht,’ vertelt ze. ‘Ik werk 
op de poli kindergeneeskunde 
van het Alrijne Ziekenhuis in 
Leiden, waar ik op een gegeven 
moment merkte dat ik steeds in 
het kleine cirkeltje van dat werk 
bleef ronddraaien. Door mijn 
vrijwilligerswerk ging ik verder 
kijken dan mijn eigen veilige 
omgeving. Doktersassistenten 
zijn vaak geneigd om stil en 
gedienstig hun werk te doen. Als 
je ziet wat er landelijk speelt en 
merkt dat je met een hele club 
bent, kun je beter voor jezelf en 
je collega’s opkomen. Zo kon ik 
geaccrediteerde bij- en nascho-
ling regelen voor collega’s en 
kreeg ik het voor elkaar dat we 
in het Kwaliteitsregister zijn bijge-
schreven. Dat had ik anders nooit 
gedaan, en ik had ook nooit zo’n 
breed net-
werk kunnen 
opbouwen. 
Kort geleden 
sprak ik nog 
met het hoofd 
opleidingen 
van het UMC 
Utrecht over 
een triagecur-
sus voor doktersassistenten in 
ziekenhuizen. Ik moet wel zeg-
gen dat het vrijwilligerswerk me 
meer tijd kost dan ik dacht, maar 
het levert me ook veel op. Ken-
nis, vaardigheden, een bredere 
blik en energie!’

Niet alleen voor de bezoekers 
was de introductiedag voor vrij-
willigers een primeur; ook voor 
vrijwilligerscoördinator Menke-
lien Sikkema was het de eerste 
keer. ‘Toen ik in april 2016 begon, 
had ik geen voorganger. Alles 
was nieuw, dus ook het initiatief 
voor deze dag.’   De zorg kende 
Menkelien al wel. Ze werkte als 
verpleegkundige in een zieken-
huis, in een revalidatie-instelling 
en in de thuiszorg, waar ze later 
opleidingscoördinator werd. Die 
functie inspireerde haar tot het 
volgen van een opleiding tot 
onderwijskundige. ‘Toen ik bij de 
NVDA aan de slag ging, heb ik 

eerst een analyse gemaakt van wat 
we aan vrijwilligers in huis hadden. 
Helaas waren er dat te weinig. Op 
deze introductiedag kwamen maar 
liefst twintig belangstellenden af, 
dus dat is een geweldige opsteker. 
Het liefst heb ik vijf actieve dok-
tersassistenten per regio, waarbij 
ik me afvraag of we dan ook altijd 
voor elke regio een officieel bestuur 
nodig hebben. Misschien is dat 
helemaal niet nodig. We zijn in 
elk geval erg blij met de mensen 
die het avontuur durven aangaan. 
Daarin ondersteun ik ze van harte, 
en ik sta open voor elke suggestie 
die we krijgen.’ 

Jacqueline de Lange: ‘We nemen 
het onderwijs onder de loep’ 
Doktersassistent Jacqueline de 
Lange begon in 1989 met het 
organiseren van scholingen 
voor collega’s. ‘Dat ging toen 
nog in samenwerking met 
artsenbezoekers, die vanuit de 
farmaceutische industrie met 
cursussen aankwamen. Op een 
gegeven moment werd dat 
verboden. Dat vereiste dus een 
andere aanpak. Maar kennis-
overdracht is altijd mijn focus 
gebleven. Ik help bij het orga-
niseren van contactavonden 

en het NVDA-congres. Ons beroep 
is voortdurend in ontwikkeling. 
Daarom is het zo belangrijk dat je 
elkaar ontmoet en van elkaar kunt 
leren. Op dit moment maak ik deel 
uit van een commissie die zich met 
scholing bezighoudt. Er zijn nogal 
wat klachten van de werkvloer over 
het niveau van de mbo-leerlingen, 
dus we nemen het onderwijs onder 
de loep. We bedenken cursussen 
en werken mee aan de vormgeving 
van de inhoud daarvan. Heel zinvol.’
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Nienke van der Stel: ‘Werken aan het  
beeld dat jongeren van het vak hebben’

Berdien Beltman: ‘Vanuit de NVDA 
leg je meer gewicht in de schaal’

‘Studenten zien de opleiding 
tot doktersassistent vaak als een 
tussenstap, denk ik. Dat deed 
ik ook, moet ik eerlijk zeggen,’ 
vertelt Nienke van der Stel. Toen 
ze als doktersassistent aan het 
werk ging, deed ze er eerst een 
opleiding tot fysiotherapeut 
bij en later ook een koksoplei-
ding. ‘Maar ik werk nog altijd als 
doktersassistent, want dat vind 
ik het leukst! Jammer genoeg 
is er weinig bekend over onze 
scholingsmogelijkheden. Dat 

geldt voor de huisartsenpraktijk 
waar ik nu werk, maar ook voor 
het ziekenhuis waar ik acht jaar in 
dienst was. Af en toe kwam een 
arts iets vertellen, en daar bleef het 
bij. Ik ging er zelf ook niet actief 
achteraan, simpelweg omdat ik niet 
wist dat er scholingen waren en dat 
we daar gewoon recht op hadden. 
Daarnaast moeten we werken aan 
het beeld dat jongeren van het vak 
hebben. We doen tenslotte meer 
dan alleen maar een dokter assis-
teren. Er is dus nog genoeg te doen.’

Berdien Beltman werkt sinds 2009 
bij de huisartsenpraktijk waar ze 
in 2007 als stagiair binnenkwam. 
‘Een geweldige praktijk, waar we 
met z’n allen verantwoordelijk 
zijn voor de kwaliteit van de zorg. 
We doen veel meer dan assiste-
ren en uitstrijkjes maken. Ik zou 
als vrijwilligster graag scholieren 
vertellen hoe het beroep er in de 
praktijk uitziet, en ik wil bijdragen 
aan een betere invulling van 
de opleiding. Weet je dat er in 
Deventer nog maar vijf huisartsen 

zijn die een stageplaats aanbieden 
voor ROC-leerlingen? Ik zou praktij-
ken graag benaderen met de vraag 
wat ze tegenhoudt om stagiaires aan 
te nemen, en van daaruit suggesties 
aandragen. Het regionale ROC heeft 
collega’s weleens gevraagd om mee 
te denken, maar met onze adviezen 
is volgens mij niets gedaan. Vanuit 
de NVDA leg je dan meer gewicht in 
de schaal. Gelukkig zorgt de NVDA 
voor begeleiding, zodat je een goed 
verhaal hebt en weet hoe je dat 
moet overbrengen.’



• Triage in de dagpraktijk (7 keer)
• Coördineren en leidinggeven (5)
• NHG-Standaarden in de praktijk (4)
• Psychische en psychiatrische problematiek (3)
• Alles over declareren (3)
• Veilig werken, omgaan met agressie/ongewenst gedrag (3)
• Motiverende gespreksvoering ouderenzorg (2)
• Spreekuurondersteuner huisarts (2)
• Spreekuur seksuele gezondheid (1)
• Triage in het Engels (1)
• Ja, ik ben er ook (1)
• Samenwerken in de praktijk (1)
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Lisette van de 
Lokkant: ‘We 
moeten ons 
grootschalig 
organiseren’
‘Een van de dingen die ik van-
daag ontdekte was hoe goed ik 
het eigenlijk heb in mijn baan,’ 
vertelt Lisette van de Lokkant. 
Ze werkt in een praktijk met vijf 
huisartsen – bij een van hen 
startte ze inmiddels dertig jaar 
geleden. ‘We mogen scholin-
gen doen, de Kwaliteitsregis-
tratie wordt betaald, er wordt 
aan de Dag van de Doktersas-
sistent gedacht... Dat hoeft niet 
volgens de cao, maar ik zou 
andere assistenten wel zo’n 
werkgever gunnen, of ze in 
staat stellen hun positie te ver-
beteren. Ik vind al jaren dat de 
NVDA daarin goed werk doet, 
maar er zijn te weinig mensen 
lid. We moeten duidelijk maken 
dat het belangrijk is om ons 
grootschalig te organiseren. Lid 
worden en actief zijn, in plaats 
van het allemaal maar te laten 
gebeuren.’

Aanbod NVDA academie neemt toe

‘Een boeiende   
 cursus…’

sietscHe  
van gunst

‘In mijn gezondheidscentrum ben 
ik coördinerend assistent gewor-
den. Alle onderwerpen die tijdens 
de cursus zijn behandeld, zijn ook 
toepasbaar in ons centrum. Ik heb 
veel handvatten gekregen om mijn 
nieuwe functie vorm te geven.’
Dit schreef een deelnemer aan de 
cursus Coördineren en Leidinggeven, 
een van de populairste cursussen in 
het aanbod van de NVDA acade-
mie. In 2016 is deze cursus vijfmaal 
aangeboden. 
Sinds de lancering eind 2015 hebben 
honderden assistenten trainingen 
en cursussen gevolgd in de NVDA 
academie. Het aanbod is divers. Niet 
alleen praktische, vakinhoudelijke 
cursussen, zoals over triage of de-
clareren in de huisartsenzorg, maar 
ook trainingen op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling. 

Elegant assertief
Bijvoorbeeld de cursus Ja, ik ben er 
ook, waarin de deelnemer leert om 
daadkrachtig te communiceren, om 

te gaan met emoties tijdens pittige 
gesprekken en elegant assertief te 
zijn.  Deze cursus kwam in 2016 terug 
in de NVDA academie. Terecht, bleek 
uit opmerkingen van deelnemers: 
‘Goede handvatten gekregen voor 
moeilijke gesprekken’, ‘het voelde 
als een veilige omgeving’ en ‘fijne 
afwisseling in interactief, luisteren en 
spelvorm’.
Ook de cursus Motiverende ge-
spreksvoering werd gewaardeerd, 
getuige de reacties. ‘Een boeiende 
cursus die mij nieuwe inzichten heeft 
gegeven over mijn functioneren, de 
kracht van luisteren. Mooie resultaten 
zie je van motiverende gespreksvoe-
ring!’
Tot slot een reactie van een deel-
nemer aan de cursus Veilig werken: 
‘Veel tips en trucs om beter om te 
kunnen gaan met agressieve pati-
enten, hoe je je beter staande kunt 
houden in zo’n situatie en je jezelf 
beter kunt verwoorden. Vooral het 
naspelen van de situaties geeft inkijk 
in je handelen.’

Het aanbod van 2016



Voor de NVDA stond 2016 bol van de activiteiten, met als hoogtepunt de officiële 

aanvraag voor titelbescherming. Maar er was meer.

Hello / goodbye
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 ■ Jarenlang was er naar toe gewerkt de aanvraag bij het ministerie van VWS om de titel van doktersassistent te bescher-
men. Bottom line: de doktersassistent hoort thuis in artikel 34 van de Wet BIG. ‘Het was een bijzonder moment op het 
bureau,’  blikte Kees Gillis terug in zijn column in het vakblad. ‘We hebben van de netjes ingebonden aanvraag een foto 
gemaakt en die op het prikbord gehangen.’ Zie ook het interview met Kees en Jellie Klaver op pagina 10. 

 ■ Er was het afgelopen jaar vaker contact met het ministerie van VWS. De NVDA maakte zich zorgen over wachttijden bij 
de huisartsenposten en een toename van het aantal bellers met niet-urgente klachten. We drongen daarom aan op 
een voorlichtingscampagne voor patiënten. Het moet helder zijn wanneer je 112, de HAP of de eigen huisarts belt.  

 ■ Het jaar 2016 stond ook in het teken van de Herregistratie Kwaliteitsregister Doktersassistent, die vijf jaar eerder van 
start ging. De nieuwe criteria zijn scherper. Daar staat tegenover dat het onderdeel reanimatie van BHV ging meetellen 
en er meer mogelijkheden zijn om punten te halen voor deskundigheidsbevordering. Zie ook het artikel op pagina 9. 

 ■ In 2016 bestond de NVDA academie één jaar. Het scholingsaanbod werd flink uitgebreid, getuige de veertig pagina’s 
tellende brochure. Lees meer op pagina 17. 

 ■ De NVDA liet krachtig van zich horen door samen met AJN Jeugdartsen Nederland en de V&VN een officieel standpunt 
te overhandigen aan de commissie Jeugd van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De kernboodschap: 
kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  

 ■ In 2016 werd op diverse manieren aandacht gevraagd voor ons vak. Op de Dag van de Doktersassistent in maart 
werden vele collega’s door hun werkgever in het zonnetje gezet. Tijdens de goed bezochte HAP-dag voor triagisten op 
een huisartsenpost werd de laatste donderdag van september officieel uitgeroepen tot Dag van de Triagist.  

 ■ In 2016 behandelde de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten ( CADD) 328  
accreditatieaanvragen, een toename van 32% ten opzichte van 2015. Alle instellingsaccreditaties (33) zijn schriftelijk 
gevisiteerd. Daarnaast zijn 11 organisaties bezocht in het kader van cursusvisitatie.  

 ■ De NVDA-Expertgroep Seks-Soa zag het licht. Dit is een landelijk netwerk van doktersassistenten en praktijkondersteu-
ners met een specifieke deskundigheid op het gebied van soa’s en seksuele gezondheid.  
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H A R D E  C I J F E R S

Personele  
bezetting en 
activiteiten
In 2016 was de bezetting op het 
bureau gemiddeld 4,1 fte. In de 
praktijk betekende dit dat er negen 
parttime medewerkers werkzaam 
waren voor de NVDA. Er was een 
personele wisseling in het team van 
het secretariaat en er werden twee 
nieuwe functies toegevoegd: een 
social-mediaredacteur en een vrij-
willigerscoördinator. Extra werkdruk 
was onder meer het gevolg van de 
verdere toename van het e-mail-
verkeer in 2016. Dat betekent dat er 
veel vragen beantwoord moesten 
worden: een tijdrovende activiteit 
waarbij leden voorgaan. 
In 2016 hebben vele leden gehoor 
gegeven aan het verzoek hun pro-
fiel op onze website bij te werken. 
We zijn daar heel blij mee en kun-
nen daardoor meer leden digitaal 
bereiken. Maar we zijn er nog niet. 
Toch gaan we de komende tijd 
meer en meer over naar digitale 
communicatie. 

Woord van dank
Een woord van dank aan alle (ex-
terne) betrokkenen, onze vrijwillige 
kaderleden en medewerkers is hier 
op zijn plaats. Met vereende krachten 
hebben zij zich met veel enthou-
siasme voor onze leden ingezet. 
En iedereen heeft op zijn of haar 
gebied een bijdrage geleverd aan 
de verdere beroepsontwikkeling en 
professionalisering van de vereniging 
en het beroep van doktersassistent. 
Belangrijk zijn ook de externe partijen 
waarmee de NVDA overleg voert: de 
Raad van Advies, SSFH, LHV, NHG, 
InEen, NVZ, VWS, ROC ‘s, S-BB. Er is 
structureel overleg met de redactie 
van het vakblad De Doktersassistent, 
de accountant en de jurist. 

De cijfers

Inkomsten

Contributie  581

Advertenties vakblad    48

Cao bijdrage LHV     52

Overige *   351

Totaal 1032

 

Uitgaven

Personeel en Huisvesting 337

Vakblad 133

Kosten bestuur& commissies 128

Projecten/activiteiten 190

Overige (incl. website) 210

Totaal 998

* accreDitatie, nvDa acaDeMie/vacatures WeBsite, ProDucten

cijFers zijn in DuizenDen euro’s

De website in 2016:

1,4 miljoen pagina’s  bezocht

1 vacatures – 450.000

2 homepage – 200.000

3 cao – 37.000

Juridische vragen
In 2017 gaf juridisch adviseur Jane Kramer ruim 100 keer juridisch advies aan leden 
van de NVDA. De vragen hebben doorgaans betrekking op zaken als vakantieda-
gen, werktijden, re-integratie, inschaling en de overname van een praktijk door een 
nieuwe werkgever. 

Enkele concrete vragen:
 - Mijn werkgever wil mij ontslaan, ik pas niet meer in het team. Wat nu?
 - Mijn werkgever betaalt geen reiskosten!
 - Mijn werkgever wil dat ik tegelijk met hem vakantie opneem, kan dat zomaar?
 - Ik wil re-integreren na mijn burn-out, maar dat verloopt zeer stroef. Ik word weer 

teruggeworpen in mijn herstel. Wat moet ik doen?
 - Mijn jubileumuitkering wordt niet uitbetaald. Hoe regel ik dat dat wel gebeurt?
 - De praktijk wordt overgenomen, er wordt nergens duidelijkheid over gegeven,  

graag advies hierover!
 - Ben ik wel juist ingeschaald?



Waar doktersassistenten 
elkaar digitaal ontmoeten!
We hadden er niet van durven dromen. In nog geen jaar tijd meer dan 4500 likes, ofwel: ik vind de 

NVDA-pagina op Facebook leuk. Op de pagina verschenen stevige meningen over issues op de 

werkvloer, leuke en grappige reacties op elkaar, complimenten, vragen en feedback over hoe we 

het beter kunnen doen. Onze like-campagne leverde nog eens extra 1500 likes op.

Populair was de oproep voor een 
Mannequin Challenge op de ROC’s, 
een initiatief van ROC Friese Poort.  
De Mannequin Challenge was in 2016 
een ware rage op social media: een 
groep mensen beeldt een situatie uit 
die ‘bevriest’ als er gefilmd wordt.

Het grootste bereik hadden twee 
berichten over niet urgente  
telefoontjes op de huisartsen-
post. Jullie reageerden in groten 
getale… 

De meest succesvolle ledenwerfactie 
op Facebook

‘s Avonds tussen 
20 en 23 uur zitten 
jullie het meest  
op Facebook

>
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Bert Bukman, Judith Flier, Kees Gillis 
en Jellie Klaver

Foto omslag: Babet Hogervorst
Fotografie: Babet Hogervorst, 
Saskia Lelieveld, Suzanne Muller, 
Hugo Pinksterboer
Vormgeving:  
Theo van den Heuvel, BakkerBaarn
Druk: BakkerBaarn, Baarn

Dit jaarbericht verschijnt als bijlage bij 
vakblad De Doktersassistent 3/2017
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