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Bovenkarspel ■ Twee docenten
van het Regio College Zaandam,
Maartje Blankendaal en Ilona Ak-
kerman zitten met de handen in het
haar. In een klas van 24 derdejaars-
studenten kunnen er 8 met geen
mogelijkheid een stageplek vinden.
Ze hebben hulp nodig en benaderen
Kwast, die als ambassadeur van de
Nederlandse Vereniging voor Dok-
tersassistenten (NVDA) af en toe
gastlessen geeft. Weet zij misschien
raad?

Zelf werkt Kwast in een huisart-
senpraktijk in Enkhuizen. Ze her-
kent het probleem. „De druk vanuit
de ziekenhuizen is groot. Mensen
worden ouder, het aantal patiënten
neemt toe. Veel doktersassistenten
denken dat ze geen tijd hebben om
een stagiair te begeleiden. Boven-
dien zorgt het coronavirus ervoor
dat er nog minder animo is. „Wij
wilden graag een tweede stagiair
aannemen, maar met de coronare-

gels wordt onze lunchruimte dan ei-
genlijk te klein. Sommige collega’s
vinden het te druk.”

Kwast besluit daarom te helpen.
Ze maakt een speciale poster, om

aandacht te vragen, en gaat op pad
om het probleem aan te kaarten bij
verschillende praktijken in West-
Friesland. Bij het Dijklander Zie-
kenhuis gaat ze langs met een doos
aardbeien om uit te delen, tegelij-
kertijd hangt ze hier en daar de pos-
ter op. „Vooralsnog geen reactie”, al-
dus de Bovenkarspelse.

Verplicht
In haar optiek moet de zorg (zieken-
huizen, huisartsen, de GGD et cete-
ra) gewoon voldoende plekken aan-
bieden. „De studenten moeten kun-
nen kiezen waar ze stage lopen en
echt terecht kunnen. Ons competen-
tieprofiel verplicht ons om onze
kennis over te brengen. En als dat
niet gebeurt, dan hebben we straks
geen nieuwe aanwas. Dat is pas echt
een probleem.”

Frank Sitaram, opleidingsmana-
ger Gezondheidszorg bij het Hori-
zon College, erkent het probleem.
„Nora heeft gelijk. Het vinden van
een stageplek voor onze doktersas-
sistenten in opleiding is altijd moei-
zaam geweest, corona maakt het
complexer. Als school zoeken wij de

stageplekken voor de studenten.
Daar steken we veel energie in.”

Eigen baas
Volgens hem wordt het probleem
deels veroorzaakt doordat huisart-
sen (500 in de regio Noord-Holland
Noord) allemaal eigen baas zijn. „Ze
moeten daarom heel veel zelf rege-
len. Huisartsen en doktersassisten-
ten zien het belang van opleiden
wel, maar ervaren veel drukte. Je
moet voor het vinden van plekken
eigenlijk per praktijk langsgaan.”

Sitaram vervolgt: „Elke praktijk
heeft doktersassistenten, maar kun-
nen ze opleiden? Hebben ze er tijd
voor?” De opleidingsmanager voor-
ziet wel dat als het op deze voet ver-
der gaat, problemen in het werkveld
ontstaan. „Wij hebben de huisartsen
nodig, laat dat helder zijn. We heb-
ben een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid om nieuwe studenten op
te leiden. Het is tijd om de volgende
stap te maken.”

Horizon College heeft jaarlijks
een instroom van 60 studenten, die
in drie jaar worden klaargestoomd
om werk te verrichten als bloeddruk

meten, injecties geven, wonden ver-
binden, triage (beoordelen van pati-
enten) en verzorging. 

Praktijkles op school
Voor tweede- en derdejaars zijn on-

geveer 100 tot 110 stageplekken no-
dig, voor periodes van twintig we-
ken. Het tekort aan plekken heeft er
al toe geleid dat de eerstejaars alleen
maar praktijk op school krijgen. Een
stagecoördinator moet ervoor zor-

gen dat iedereen een plekje vindt.
„Voor een enkeling lukt het soms
niet om direct een stageplek te vin-
den. Totdat er een plek gevonden is,
krijgt de student veel praktijk en op-
drachten op school. De afgelopen ja-

ren is het uiteindelijk wel gelukt om
iedereen te plaatsen.” De mbo-
school is nu al ruimschoots begon-
nen met het zoeken van stageplek-
ken. Na de zomer begint het nieuwe
schooljaar.

Een positief punt wat Sitaram nog
benadrukt is dat alle studenten die
de opleiding tot doktersassistent
volgen, direct aan de slag kunnen.
„Medewerkers in de zorg vergrij-
zen, er is werk zat!”

ZORG Artsen hebben geen tijd voor begeleiding stagiaire

Noodklok over tekort
aan stageplekken in
dokterspraktijk
Doktersassistente Nora Kwast (45) uit Bovenkarspel luidt de noodklok over een
tekort aan stageplekken in het vak. „Het probleem is groot, de druk is hoog.
Huisartsenpraktijken denken dat ze geen tijd hebben voor begeleiding. Door
corona is de situatie verergert.”

Martijn Mak
m.mak@mediahuis.nl
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En dat brengt veel zorgen met zich
mee. ,,Ik baalde ervan. Mijn klasge-
noten konden al dingen in de prak-
tijk doen, zoals vaccinaties zetten.”
Door de tegenvaller vreesde ze het
jaar niet te halen. ,,Het gaf veel
stress. Je gaat twijfelen.” 

Na tien weken had ze geluk: een
klasgenoot stopt met de opleiding,
een stage kwam vrij. ,,Zo kwam ik
op de longpoli van het Dijklander in
Purmerend terecht.” Twee stages
worden één lange van dertig weken.
,,Het ging gelukkig verder wel goed.
De gemiste uren hoefde ik niet in te
halen.”

Het jaar daarop hanteert de Enk-
huizense een andere aanpak. ,,Ik
ben sollicitaties gaan versturen naar
huisartsenpraktijken in Enkhuizen,
Grootebroek, Andijk, Bovenkar-

spel... Vaak waren ze niet op zoek
naar een stagiair en soms kreeg ik
niet eens antwoord. Het voelde nut-
teloos. Je bent een klein poppetje dat
een plekje wil.”

Erica Krijgsman, woordvoerder
van het Horizon College, vult aan:
,,Dat is precies de reden waarom wij
in principe als school zoeken naar
stageplekken voor onze studenten.
Als het onze stagecoördinator niet
lukt om iets te vinden, dan kan dat

een probleem opleveren. Niet alleen
voor de student ik kwestie, maar
ook voor de toekomst van het aantal
afgestudeerde doktersassistenten.”

Kruizinga kan gelukkig terecht
bij huisartsenpraktijk Velius’ hoed
en de poli chirurgie van het Dijklan-
der, allebei in Hoorn.

Het opleiden van een doktersas-
sistent kost te veel tijd, is het vaakst
gehoorde argument om geen stage-
plek aan te bieden. Of er is geen dok-
tersassistent die de leerling kan be-
geleiden. ,,Maar wij kunnen heel

goed inspringen”, voert Kruizinga
aan. ,,Bij mijn oude stageadres Veli-
us’ hoed in Hoorn kon ik na twee
weken al zelfstandig het spreekuur
draaien. Je krijgt er als praktijk dus
ook veel voor terug. En je leert ook
van ons.” Met het beeld dat mbo’ers
zomaar een studie kiezen, veegt ze
de vloer aan. ,,Wij gaan echt verant-
woordelijk om met ons beroep.”

Bekwaamheid
Haar opleiding heeft Kruizinga bij-
na afgerond. ,,De theoretische exa-
mens heb ik allemaal gehaald. Ik
moet nog een proeve van bekwaam-
heid afleggen, die is eind juni.” Mo-
menteel werkt ze af en toe al bij de
Hoornse huisartsenpraktijk Velius’
hoed. 

Ook staat de deur van het Dijklan-
der (op de poli chirurgie, waar zij in
het derde jaar stage liep) voor haar
op een kier. ,,Mogelijk ga ik daar als
zomerkracht aan de slag.”

Wie de opleiding tot doktersassis-
tent haalt, komt zo goed als zeker
aan een baan. Kruizinga: ,,De prak-
tijken die geen tijd hebben om ons
op te leiden, staan wel te springen
om onze hulp als we afgestudeerd
zijn. Maar zonder stages, krijgen wij
ons diploma niet. Dat is het dilem-
ma. Neem dus gewoon studenten
aan!”

Linda: ’Wij kunnen heel goed inspringen’

Linda Kruizinga, eindelijk op de stageplek die ze nodig heeft. FOTO JAAP VAN DER PIJLL
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Enkhuizen ■ Hoe lastig het is om
een stageplek te vinden, weet
Linda Kruizinga (18) uit Enkhui-
zen als geen ander. Zij zit in het
laatste jaar van de opleiding tot
doktersassistent, die zij volgt op
het Horizon College. ,,Het wilde
in mijn tweede jaar maar niet
lukken om een stage te vinden. Er
was gewoon geen plek”, vertelt de
studente.

Mijn klasgenoten
konden al
vaccinaties zetten

Frank Sitaram van het Horizon Colle-
ge.
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❜❜Studenten
moeten kunnen
kiezen waar ze
stage lopen en

echt terecht
kunnen

❜❜Het is een
sluimerend

probleem, dat
door corona

verergert


