
 
 
Oproep aan alle praktijkhouders en praktijkmanagers in Nederland: doe mee met de enquête over de positie 
van de doktersassistent in de huisartsenpraktijk! 
 
Doktersassistenten zijn onmisbaar in de huisartsenpraktijk. Maar niet eerder is systematisch in kaart gebracht 
hoe leidinggevenden denken over hun positie en hoe zij de rol van de doktersassistenten in de toekomst voor 
zich zien. Dit in kaart brengen gebeurt nu met dit onderzoek, dat het Nivel uitvoert in opdracht van de 
Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). 
 
Heeft u op 5 april 2022 een email van het Nivel gehad? 
Wij hebben op 5 april 2022 alle huisartsenpraktijken in Nederland die bij het Nivel bekend zijn een email 
gestuurd. Deze email is gericht aan de praktijkhouder en/of praktijkmanager, dan wel gestuurd aan het 
algemene email-adres van de praktijk. Deze mail bevat een persoonlijke en beveiligde link om de enquête voor 
uw praktijk in te vullen. 
 
Heeft u op 5 april geen email van het Nivel gehad? 
Neemt u dan alstublieft contact op met de onderzoekers via: doktersassistent@nivel.nl. Zij zullen ervoor zorgen 
dat u (eventueel opnieuw) een persoonlijke link naar de enquête krijgt. 
 
Waarom het belangrijk is dat u mee doet 
Juist nu de druk op de huisartsenpraktijk steeds groter wordt, is het belangrijk een goed beeld te krijgen van 
uw visie. Hoe meer deelnemers, hoe betrouwbaarder we de visie en ervaring van u en uw collega’s op de rol en 
taken van de doktersassistent kunnen beschrijven. 
 
Hoe lang is de enquête en wat levert het mij op? 
De enquête staat open tot en met dinsdag 19 april 2022. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 tot 15 
minuten. U kunt de enquête op elk moment onderbreken en later weer verder gaan waar u gebleven was. Ook 
garanderen we dat uw gegevens vertrouwelijk worden verwerkt. Gepubliceerde resultaten zullen nooit tot 
individuele huisartsen of organisaties herleidbaar zijn.  
 
De resultaten van de enquête worden gepubliceerd in een rapport dat in juli van dit jaar zal verschijnen. De 
inzichten worden onder andere gebruikt bij het opstellen van plannen om het beroep van doktersassistent 
aantrekkelijker te maken en houden. De NVDA neemt hierin het voortouw, samen met andere organisaties in 
de huisartsenzorg. 
 
Wij hopen dat u het belang van het onderzoek onderschrijft en danken u alvast hartelijk voor uw deelname! 
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