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ONDERZOEK OP NVDA-CONGRES GEEFT EEN DUIDELIJK BEELD

Doktersassistenten vinden de
sfeer op de werkvloer belangrijk
OP HET NVDA-CONGRES VAN 9 NOVEMBER VULDEN BIJNA 700
DOKTERSASSISTENTEN EEN KAARTJE IN MET VRAGEN OVER
GEMOTIVEERD EN GEZOND WERKEN. DE KAARTJES GEVEN EEN
MOOI INKIJKJE HOE HET ONDERWERP LEEFT.
Bert Bukman

B

ezoekers van het congres konden blauwe en
groene kaartjes invullen. De blauwe gingen over
de medewerker zelf: wat heb jij gedaan en wat
ben je van plan te gaan doen?
Hieruit bleek dat veel doktersassistenten investeren in
zichzelf op het gebied van scholing en ontwikkeling. De
afgelopen drie jaar heeft één op de drie assistenten op
dit vlak iets gedaan. Daarnaast is er veel aandacht voor
gezondheid. Denk dan aan zaken als op de fiets naar het
werk, sporten, wandelen in de pauze en bewuster eten.

COLLEGIALITEIT
De groene kaartjes gingen over de organisatie: wat gaat
er goed en wat kan beter? Ook hier stond collegialiteit
voorop. Een goede sfeer op het werk vinden veel doktersassistenten belangrijk. Gezamenlijke koffiepauzes,
bijkletsen en weten wat er bij je collega’s speelt.
Ook een toegankelijke leidinggevende die regelmatig
een gesprekje met je heeft en goed naar je luistert, wordt
gewaardeerd. Diverse assistenten zijn positief over de
komst van een praktijkmanager.

GRENZEN BEWAKEN
Gezien de drukte op het werk is het niet verwonderlijk
dat ‘ontspannen’ en ‘grenzen bewaken’ hoog scoren.
Daarbij gaat het om zaken als voldoende nachtrust, vrije
dagen, leuke dingen naast je werk doen en de balans
werk-privé goed houden.
Veel doktersassistenten willen daarnaast graag een fijne
collega zijn, bleek uit de ingevulde kaartjes. Goed overleg
is belangrijk: alles bespreekbaar houden, ook als er een
keer iets misgaat. ‘Samen sterk!’ schreef een van hen.

WERKDRUK
De hoge werkdruk en het tekort aan collega’s zijn voor
de bezoekers aan het congres de belangrijkste kwesties
om aan te pakken. Op veel kaartjes staat dat er meer tijd
nodig is, vooral voor de patiënt.
Daarnaast zijn er opmerkingen over de fysieke werkplek. Meer ruimte bijvoorbeeld, een goede klimaatregeling, een rustiger werkplek, goede stoelen en meer
privacy aan de balie. En uiteraard zijn betere arbeidsvoorwaarden een belangrijk thema.
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OP HET SOA-SPREEKUUR
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Op 't oog
LEDEN VAN DE NVDA-EXPERTGROEP
SEKS-SOA BIEDEN JE ELKE TWEE
MAANDEN EEN KIJKJE IN HUN PRAKTIJK.
Als een antibioticazalf niet helpt tegen zijn ontstoken oog, verwijst een van onze artsen Hans naar
de oogarts. Die ontdekt de oorzaak van de aanhoudende ontsteking. Het is chlamydia, en hij krijgt
antibiotica voorgeschreven. Op basis van het verslag van de oogarts nodigen we Hans uit voor ons
spreekuur. Met die chlamydia bestaat de kans dat
er meer aan de hand is. We testen Hans op alles,
zeker als hij ons vertelt dat hij en zijn vrouw regelmatige bezoekers van parenclubs zijn.
Dat hij een soa in zijn oog kan krijgen, verrast hem.
Toch is dat niet zo vreemd, zeker niet in een parenclub waar mensen vaak veiliger denken te vrijen
dan ze doen. Zo'n chlamydia is door hand- en vingerwerk vrij makkelijk van je schaamstreek naar de
ogen over te brengen. Je hoeft er alleen maar even
in te wrijven. Bij Hans bleef de besmetting beperkt
tot dat ene oog. Zijn vrouw, die we apart uitnodigden, bleek zowel vaginaal als anaal chlamydia te
hebben. We hebben ze op het hart gedrukt de rest
van de club ook in te lichten.

•

Wil je reageren of meer informatie over een
soa-spreekuur? seksoa@nvda.nl

GOED VOOR ELKAAR
Het kaartjesproject is onderdeel van het
programma ‘Goed voor elkaar’ van de SSFH.
De NVDA werkt aan dit programma mee.
We komen met tips en tools die je helpen
praktische vragen te beantwoorden als:
- Wat heb je nodig om goed
te kunnen werken?
- Hoe ga je daarover de dialoog
aan met je werkgever?
- Hoe verbeter je je werkplezier
en hoe blijf je fit?
- Wat is er nodig om mentaal
weerbaar te blijven?
- Wat kun je doen aan scholing en
persoonlijke ontwikkeling?
Voor meer informatie:
ssfh.nl/goed-voor-elkaar
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