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Verantwoording	
	
Bachelor	medisch	 hulpverleners	 hebben	 per	 1	mei	 2017	 de	 bevoegdheid	 om	 zelfstandig	

bepaalde	voorbehouden	handelingen	te	indiceren	en	uit	te	voeren.	De	Algemene	Maatregel	van	
Bestuur1	kent	deze	bevoegdheid	toe	onder	een	aantal	voorwaarden.	Het	moet	gaan	om	hande-
lingen	die:		

- Op	grond	van	de	maatregel	aan	de	bachelor	medisch	hulpverlener	zijn	toegekend;	 	
- Die	vallen	binnen	het	deskundigheidsgebied;	 	
- Die	van	een	beperkte	complexiteit	zijn;	 	
- Die	routinematig	worden	verricht;	 	
- Waarvan	de	risico’s	te	overzien	zijn,	en;	
- Die	aan	de	hand	van	richtlijnen,	standaarden	en	protocollen	worden	verricht.	

Bovendien	moet	de	bachelor	medisch	hulpverlener	bekwaam	zijn	om	de	betreffende	handeling	
uit	te	voeren.		
	
Doel	van	de	Handreiking	‘Toepassing	tijdelijk	besluit	zelfstandige	bevoegdheid	bachelor	medisch	
hulpverlener’	is	om	te	stimuleren	dat	alle	beroepsbeoefenaren	die	betrokken	zijn	bij	het	Tijde-
lijk	Besluit	gezamenlijk	tot	afspraken	komen	over	de	handelingen	die	binnen	de	wettelijke	rege-
ling	vallen.	De	‘Handreiking’	vormt	een	middel	om	de	nieuwe	wettelijke	bevoegdheden	van	een	
bachelor	medisch	 hulpverlener	 in	 de	 praktijk	 te	 implementeren	 conform	 de	 vereisten	 die	 de	
maatregel	daaraan	stelt.		

Dit	 document	 is	 tot	 stand	 gekomen	 naar	 analogie	 van	 het	 in	 2012	 vastgestelde	 document	
‘Handreiking	Taakherschikking’	opgesteld	door	KNMG,	V&VN	en	de	NAPA	teneinde	implemen-
tatie	van	de	wettelijke	regeling	voor	de	Verpleegkundig	Specialist	en	Physician	Assistant	te	reali-
seren.	Voor	zover	relevant	 is	gebruik	gemaakt	van	tekst	uit	de	‘Handreiking	Taakherschikking’.	
Gelet	 de	 positieve	 ervaringen	 opgedaan	 bij	 de	 introductie	 van	 de	wettelijke	 regeling	 voor	 de	
verpleegkundig	specialist	en	de	Physician	Assistant	onderscheidt	ook	deze	Handreiking	verschil-
lende	 stappen	 die	 bij	 de	 implementatie	 van	 de	 beroepsuitoefening	 van	 de	 bachelor	medisch	
hulpverlener	doorlopen	kunnen	worden	teneinde	bij	de	introductie	een	belangrijke	bijdrage	te	
leveren	aan	veilige	en	doelmatige	zorg.	Die	stappen	zet	de	betrokken	bachelor	medisch	hulpver-
lener	gezamenlijk	met	de	 zorginstelling.	Deze	Handreiking	beschrijft	daartoe	de	volgende	vier	
stappen:		

• Stap	1:	Bepaal	welk	deelgebied	van	de	medische	hulpverlening	het	beroep	betreft,	acu-
te	zorg,	interventie	zorg	of	diagnostiek;	

• Stap	2:	Bepaal	de	bijdrage	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	aan	het	zorgproces;	
• Stap	 3:	 Bepaal	 welke	 voorbehouden	 handelingen	 zelfstandig	 geïndiceerd	 en	 verricht	

worden;	
• Stap	4:	Bepaal	op	welke	wijze	(protocol	of	richtlijn)	de	voorbehouden	handeling	uitge-

voerd	en	onderhouden	dient	te	worden.		

	
	 	

																																																								
1	Staatsblad	van	het	Koninkrijk	der	Nederlanden,	162,	Tijdelijk	Besluit	van	5	april	2017	
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1. Inleiding		
	

Per	1	mei	2017	hebben	bachelor	medisch	hulpverleners	voor	vijf	 jaar	de	bevoegdheid	om	
zelfstandig	bepaalde	voorbehouden	handelingen	te	indiceren	en	uit	te	voeren.	Bij	deze	uitbrei-
ding	in	de	bevoegdheid	dient	ervoor	gezorgd	te	worden	dat	de	kwaliteit	en	veiligheid	van	zorg	
voldoende	geborgd	blijft.	De	Handreiking	‘Toepassing	tijdelijk	besluit	zelfstandige	bevoegdheid	
bachelor	medisch	hulpverlener’	ondersteunt	de	betrokken	partijen	en	beroepsbeoefenaren	bij	
het	invoeren	van	de	nieuwe	bevoegdheden	van	bachelor	medisch	hulpverleners	in	de	praktijk,	
in	lijn	met	de	maatregel	en	afgestemd	op	de	behoefte	van	de	werkplek.		
	
Achtergrond		
De	Wet	BIG	 is	 op	1	 januari	 2012	aangepast	 en	daarmee	 is	 aan	de	Wet	BIG	een	nieuw	artikel	
toegevoegd	(artikel	36a).	Op	grond	van	dat	artikel	kan	de	minister	in	een	Algemene	Maatregel	
van	Bestuur	(hierna:	AMvB)	tijdelijk	bevoegdheden	toekennen	aan	specifieke	groepen	beroeps-
beoefenaren.	 Die	 bevoegdheid	 is	 aan	 de	 bachelor	medisch	 hulpverlener	 bij	 AMvB	 per	 1	mei	
2017	toegekend.	(Tijdelijk	besluit	zelfstandige	bevoegdheid	bachelor	medisch	hulpverlener)	
Door	de	inwerkingtreding	van	deze	AMvB	heeft	de	bachelor	medisch	hulpverlener	bevoegdhe-
den	gekregen	om	onder	bepaalde	voorwaarden	zelfstandig	een	aantal	voorbehouden	handelin-
gen	 te	 indiceren	en	uit	 te	 voeren.	De	betrokken	 zorginstellingen	maken	met	de	bachelor	me-
disch	hulpverleners	 gezamenlijke	 afspraken	over	de	uitoefening	 van	deze	nieuwe	bevoegdhe-
den.		
	
Totstandkoming		
Het	Landelijk	Platform	Bacheloropleiding	Medische	Hulpverlening	heeft	de	wens	uitgesproken	
om	te	komen	tot	afspraken	over	de	implementatie	van	het	‘Besluit’	door	het	opstellen	van	deze	
Handreiking	 ‘Toepassing	tijdelijk	besluit	zelfstandige	bevoegdheid	bachelor	medisch	hulpverle-
ner’.	Deze	Handreiking	 is	tot	stand	gekomen	in	afstemming	met	de	NVBMH,	NAPA,	NVZ,	NFU,	
AZN,	het	College	Zorgopleidingen	(CZO)	en	de	NVSHV.	
		
Voor	wie	is	de	Handleiding	bedoeld		
De	Handreiking	 is	als	advies	bedoeld	voor	 zorginstellingen	en	bachelor	medisch	hulpverleners	
die	samen	een	(arbeids)overeenkomst	aangaan.	Er	rust	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	
om	de	Handreiking	toe	te	passen.		
	
Reikwijdte	van	de	Handreiking		
De	Handreiking	 is	 gericht	 op	de	 invoering	 van	de	bevoegdheden	 zoals	 deze	 voor	 de	 bachelor	
medisch	hulpverleners	uit	de	 (nieuwe)	wettelijke	 regeling	voortvloeien.	Dit	betreft	de	nieuwe	
bevoegdheden	om	de	aangewezen	voorbehouden	handelingen	te	indiceren	en	uit	te	voeren.	De	
eisen	zoals	beschreven	in	de	wet	BIG	blijven	vanzelfsprekend	volledig	van	kracht.	
		
Nadere	uitwerking		
De	Handreiking	is	bedoeld	om	aan	te	geven	wat	ten	minste	geregeld	moet	zijn	bij	de	invoering	
van	 het	 ‘Tijdelijk	 besluit	 zelfstandige	 bevoegdheid	 bachelor	medisch	 hulpverlener’.	 Aangezien	
de	praktijk	 zeer	uiteenlopend	 is	en	de	samenstelling	van	 teams	van	beroepsbeoefenaren	zeer	
verschillend,	is	deze	Handreiking	in	het	algemeen	opgesteld	maar	kan	er	door	de	invulling	hier-
van	een	goede	afstemming	verkregen	worden	bij	de	uitoefening	van	het	beroep	van	bachelor	
medisch	hulpverlener.		
	
Het	 Landelijk	 Platform	 Bacheloropleiding	 Medische	 Hulpverlening	 beveelt	 elke	 zorginstelling	
aan	om	de	Handreiking	zelf	uit	te	werken.	In	de	praktijk	gebeurt	dat	ook	al	met	behulp	van	een	
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aantal	traineetrajecten	per	zorginstelling	en	landelijk	in	een	pilot	‘Sectoraal	kader	bachelor	me-
disch	hulpverlener	ambulancezorg’2	onder	verantwoordelijkheid	van	Ambulancezorg	Nederland.		
	
Geldigheidsduur		
De	 toegekende	bevoegdheden	voor	de	bachelor	medisch	hulpverleners	 zijn	 voor	de	duur	 van	
vijf	jaar	toegekend.	Deze	Handreiking	geldt	gedurende	deze	experimenteerperiode	en	de	invul-
ling	 c.q.	 de	 gemaakte	 afspraken	 kunnen	 tussentijds	 worden	 herzien.	Mede	 op	 basis	 van	 een	
wetenschappelijke	evaluatie	besluit	de	minister	of	en	zo	 ja	op	welke	wijze	de	zelfstandige	be-
voegdheid	 voor	 bachelor	 medisch	 hulpverleners	 na	 afronding	 van	 de	 experimenteerperiode	
dient	te	worden	geregeld.		
	
Leeswijzer		
De	Handreiking	onderscheidt	vier	stappen	die	bij	de	implementatie	van	het	‘Besluit	zelfstandige	
bevoegdheid	BMH’	doorlopen	kunnen	worden.	Die	stappen	worden	primair	gezet	door	de	zorg-
instelling	 die	 met	 de	 betreffende	 bachelor	 medisch	 hulpverlener	 een	 arbeidsovereenkomst	
aangaat.		

• Stap	 1:	 Bepaal	 welk	 deelgebied	 van	 de	 medische	 ondersteuning	 het	 beroep	 betreft,	
acute	zorg,	interventie	zorg	of	diagnostiek;	

• Stap	2:	Bepaal	de	bijdrage	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	aan	het	zorgproces;	
• Stap	3:	Bepaal	welke	voorbehouden	handelingen	zelfstandig	geïndiceerd	en/of	verricht	

worden;	
• Stap	4:	Bepaal	op	welke	wijze	(protocol	of	richtlijn)	de	voorbehouden	handeling	uitge-

voerd	en	onderhouden	dient	te	worden.		
		

In	het	hiernavolgende	worden	deze	stappen	beschreven	en	wordt	een	uitwerking	van	die	stap-
pen	gegeven.		

2. Deelgebied	van	de	medische	ondersteuning		
	

Elke	bachelor	medisch	hulpverlener	beschikt	over	specifieke	competenties	binnen	één	van	
de	volgende	deelgebieden	van	de	medische	ondersteuning:	

- Acute	Zorg	(zoals	ambulancezorg,	spoedeisende	hulp);	
- Interventie	zorg	(zoals	operatieve	zorg,	anesthesie);	
- Diagnostiek	(zoals	cardiodiagnostiek,	interventiecardiologie).	

De	 genoten	 opleiding	 en	 behaalde	 competenties	 bepalen	 binnen	 het	 deskundigheidsgebied	
voor	welke	medisch	ondersteunende	taken	de	bachelor	medisch	hulpverlener	kan	worden	inge-
zet.	 Hij	 heeft	 immers	 op	 grond	 van	 de	Wet	 BIG	 een	 zelfstandige	 bevoegdheid	 om	 bepaalde	
voorbehouden	handelingen	te	 indiceren	en	te	verrichten.	De	bepaling	van	het	deelgebied	van	
de	medische	 ondersteuning	 van	 de	 bachelor	medisch	 hulpverlener	 is	 relevant	 omdat	 aan	 de	
hand	 daarvan	 kan	 worden	 vastgesteld	 welke	 voorbehouden	 handelingen	 zelfstandig	 geïndi-
ceerd	en	verricht	mogen	worden	en	wat	het	deskundigheidsgebied	is	van	de	bachelor	medisch	
hulpverlener.	 In	het	Kwaliteitsregister	van	de	NVBMH	valt	 te	controleren	binnen	welk	deelge-
bied	van	de	medische	ondersteuning	de	bachelor	medisch	hulpverlener	is	opgeleid;	acute	zorg,	
interventie	zorg	of	diagnostiek.3	De	bachelor	medisch	hulpverlener	is	geregistreerd	in	het	Kwali-
teitsregister	van	de	NVBMH	met	het	oog	op	het	zelfstandig	mogen	indiceren	en	verrichten	van	
voorbehouden	handelingen.	Dit	Kwaliteitsregister	is	openbaar	toegankelijk	maar	kent	geen	wet-

																																																								
2	Sectoraal	kader	bachelor	medisch	hulpverlener	ambulancezorg,	NVMMA,	V&VN,	AZN,	november	2016	
3	Zie	eveneens	Artikel	35	en	38	van	de	Wet	BIG	
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telijke	basis.	Wanneer	de	bachelor	medisch	hulpverlener	werkzaam	is	buiten	deze	drie	deelge-
bieden	 dan	 mogen	 alleen	 de	 voorbehouden	 handelingen	 worden	 uitgevoerd	 in	 opdracht	 en	
onder	toezicht	van	een	zelfstandig	bevoegd	beroepsbeoefenaar.4	

3. Bijdrage	aan	het	zorgproces		
	
De	bachelor	medisch	hulpverlener	is	ondersteunend	in	het	geneeskundige	proces.	De	kern	

van	het	beroep	is	dat	de	bachelor	medisch	hulpverlener	als	zorgverlener	 in	situaties	van	acute	
zorg,	 interventie	 zorg	 en	 diagnostiek	 de	 anamnese	 en	 het	 lichamelijk	 onderzoek	 uitvoert,	 di-
agnostisch	onderzoek	verricht,	de	gezondheidstoestand	van	de	patiënt	bewaakt	en	zo	nodig	life	
support	biedt	aan	patiënten	binnen	het	deelgebied	van	de	medisch	ondersteunende	zorg.	Het	
gaat	daarbij	vaak	om	situaties	waarin	direct	toezicht	en	tussenkomst	van	een	arts	niet	mogelijk	
is	en	de	medisch	hulpverlener	dus	zelfstandig	bevoegd	dient	te	zijn	(indiceren	en	behandelen).		

	
Binnen	de	medisch	ondersteunende	beroepskolom	vult	de	bachelor	medisch	hulpverlener	het	
hiaat	op	tussen	de	mbo-opgeleide	doktersassistent	en	de	masteropgeleide	Physician	Assistant	
(PA).	De	bachelor	medisch	hulpverlener	kan	daarmee	een	veelheid	aan	medisch	ondersteunen-
de	functies	invullen	zoals	deze	voorkomen	binnen	de	acute	zorg,	binnen	de	interventie	zorg	en	
binnen	 de	 diagnostiek.	 Voorbeelden	 daarvan	 zijn	 medisch	 hulpverlener	 ambulancezorg,	 me-
disch	hulpverlener	spoedeisende	hulp,	medisch	hulpverlener	anesthesie,	medisch	hulpverlener	
operatieve	zorg	etc.	Bovendien	positioneert	de	bachelor	medisch	hulpverlener	binnen	de	me-
disch	 ondersteunende	 beroepskolom	 een	 veelheid	 aan	 bestaande	 medisch	 ondersteunende	
functies	zoals	die	van	de	anesthesiemedewerker	en	operatieassistent	en	van	twee	verpleegkun-
dige	specialisaties;	SEH	en	ambulancezorg.		
	
Betrokken	partijen		
Bij	de	introductie	van	een	nieuw	beroep	zijn	altijd	meerdere	beroepsgroepen	betrokken.	Bij	het	
bepalen	van	de	taken	en	handelingen	die	een	bachelor	medisch	hulpverlener	op	zich	neemt,	zijn	
diegenen	vertegenwoordigd	die	ook	inhoudelijk	betrokken	zijn	(zoals	bijvoorbeeld	het	medisch	
management,	afdelingshoofd,	etc.).	Het	verdient	derhalve	aanbeveling	om	vooraf	te	beoordelen	
welke	partijen	betrokken	zijn	bij	de	bepaling	van	de	bijdrage	van	de	bachelor	medisch	hulpver-
lener	aan	het	zorgproces	en	vervolgens	te	accorderen	door	de	zorginstelling.		
	
Kwaliteit	van	zorg		
Bij	het	verdelen	van	zorgtaken	 is	het	uitgangspunt	dat	de	kwaliteit	en	veiligheid	van	zorg	van	
minimaal	gelijk	niveau	blijft	of	beter	wordt.	 In	een	aantal	 situaties	 is	deze	discussie	 reeds	ge-
voerd	bij	de	aanstelling	van	verpleegkundigen	of	anesthesiemedewerkers.	In	sommige	situaties	
kan	een	hernieuwde	discussie	nodig	zijn	over	wie	welke	taken	uitvoert.	Dit	betekent	dat	vooraf	
bedacht	wordt	wie,	wat	gaat	doen	en	wie	voor	welk	deel	van	de	zorg	verantwoordelijk	is.	Ver-
standig	 is	 om	vooraf	met	 elkaar	 te	bepalen	welke	bijdrage	de	bachelor	medisch	hulpverlener	
aan	het	zorgproces	gaat	leveren	en	welke	handelingen	en	taken	daarbij	horen.	Die	bepaling	kan	
zijn	afgestemd	op	de	opleiding,	de	competenties	en	het	deskundigheidsgebied	van	de	betrok-
ken	bachelor	medisch	hulpverlener.		

	
Samengevat:	

• Beoordeel	welke	partijen	betrokken	moeten	zijn	bij	het	bepalen	van	de	bijdrage	
van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	aan	het	zorgproces;		

																																																								
4	Zie	eveneens	Artikel	35	en	38	van	de	Wet	BIG	
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• Bepaal	welke	bijdrage	de	bachelor	medisch	hulpverlener	aan	het	zorgproces	le-
vert	en	welke	handelingen	en	taken	daarbij	horen;		

• Bij	het	bepalen	van	de	bijdrage	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	aan	het	
zorgproces	worden	competenties	en	deskundigheidsgebieden	van	deze	beroe-
pen	in	acht	genomen.		

	
Praktische	vragen		
Om	te	bepalen	welke	bijdrage	de	bachelor	medisch	hulpverlener	aan	het	zorgproces	kan	leve-
ren,	 kan	worden	 uitgegaan	 van	 de	 bestaande	 en	 vastgestelde	 drie	 deelgebieden;	 acute	 zorg,	
interventie	 zorg	en	diagnostiek.	Een	aantal	vragen	kan	daarbij	behulpzaam	zijn. Het	gaat	hier	
dan	niet	om	een	voorgeschreven	 limitatieve	 lijst	met	vragen,	maar	slechts	om	handvatten	die	
mogelijk	behulpzaam	kunnen	zijn,	te	weten:	

- Welke	 voorbehouden	 handelingen	 voert	 de	 medisch	 hulpverlener	 ambulancezorg	 uit	
tijdens	zijn	reguliere	beroepsuitoefening	dan	wel	de	medisch	hulpverlener	spoedeisen-
de	hulp	of	de	medisch	hulpverlener	anesthesie	en	bij	welke	patiënten?		

- Behoeven	de	daartoe	gemaakte	afspraken	ten	behoeve	van	de	bachelor	medisch	hulp-
verlener	aanvulling?	

- Op	welk	moment	acht	het	medisch	management	de	bachelor	medisch	hulpverlener	be-
kwaam	en	op	welke	wijze	legt	men	die	constatering	vast?	

- Op	welke	wijze	borgt	de	instelling	de	bekwaamheid	van	de	bachelor	medisch	hulpverle-
ner?		

4. Voorbehouden	handelingen	zelfstandig	geïndiceerd	en	verricht			
	

In	de	vorige	stap	is	in	overleg	tussen	de	betrokken	beroepsbeoefenaren	bepaald	welke	bij-
drage	 de	 bachelor	medisch	 hulpverlener	 aan	 het	 zorgproces	 levert	 en	welke	 handelingen	 en	
taken	daarbij	horen.	Vervolgens	stellen	de	betrokken	zorgprofessionals	vast	welke	voorbehou-
den	 handelingen	 de	 bachelor	 medisch	 hulpverlener	 zelfstandig	 mag	 indiceren	 en	 verrichten.	
Schriftelijk	leggen	zij	vast	wanneer	de	bachelor	medisch	hulpverlener	bekwaam	wordt	geacht	en	
op	welke	wijze	die	bekwaamheid	wordt	geborgd.	Daarbij	is	het	goed	te	beseffen	dat	de	maatre-
gel	onder	voorwaarden	bevoegdheden	toekent	aan	de	bachelor	medisch	hulpverlener	om	zelf-
standig	voorbehouden	handelingen	te	indiceren	en	te	verrichten.	Gezamenlijk	met	de	bachelor	
medisch	 hulpverlener	 legt	 de	 zorginstelling	 vast	 op	 welke	 wijze	 de	 tijdelijk	 zelfstandige	 be-
voegdheid	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	in	de	praktijk	wordt	vormgegeven.		
	
De	maatregel	kent	de	bevoegdheid	toe	om	voorbehouden	handelingen	te	 indiceren	en	te	ver-
richten	onder	een	aantal	voorwaarden.	Het	moet	gaan	om	handelingen	die:		

- Op	grond	van	de	wet	aan	de	bachelor	medisch	hulpverlener	zijn	toegekend;	
- Vallen	binnen	het	deskundigheidsgebied	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener;	
- Van	een	beperkte	complexiteit	zijn;	
- Routinematig	worden	verricht;		
- Waarvan	de	risico’s	te	overzien	zijn,	en;	
- Die	aan	de	hand	van	richtlijnen,	standaarden	en	protocollen	worden	verricht.	 	

	
De	maatregel	geeft	aan	voor	welke	voorbehouden	handelingen	de	bachelor	medisch	hulpverle-
ner	bevoegd	is:		

a. Het	geven	van	een	subcutane,	intramusculaire	of	intraveneuze	injectie;		
b. Het	verrichten	van	een	katheterisatie	van	de	blaas	bij	volwassenen	alsmede	het	inbren-

gen	van	een	maagsonde	of	een	infuus;		
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c. Het	verrichten	van	een	venapunctie;		
d. Het	verrichten	van	electieve	cardioversie;		
e. Het	verrichten	van	de	volgende	handelingen	in	het	kader	van	acute	zorg:		

I. Het	toepassen	van	defibrillatie; 	
II. Het	in-,	of	extuberen	van	de	luchtpijp	met	een	orale	of	nasale	tube;		
III. Het	toepassen	van	een	drainagepunctie	bij	een	spanningspneumathorax. 	

	
Vast	te	stellen:		

• Welke	voorbehouden	handelingen	op	grond	van	de	maatregel	aan	de	bachelor	
medisch	 hulpverlener	 zijn	 toegekend	 en	 vallen	 binnen	 het	 deskundigheidsge-
bied	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	(A);	

• Welke	 handelingen	 van	 beperkte	 complexiteit	 zijn,	 routinematig	 worden	 ver-
richt	en	waarvan	de	 risico’s	 zijn	 te	overzien	dan	wel	absoluut	noodzakelijk	om	
door	een	bachelor	medisch	hulpverlener	te	worden	uitgevoerd	(B);		

• Volgens	welke	richtlijnen,	standaarden	en	daarvan	afgeleide	protocollen	wordt	
gewerkt	(C);	

• Welke	taken	hierbij	al	dan	niet	door	de	bachelor	medisch	hulpverlener	aan	der-
den	mogen	worden	gedelegeerd.	(D) 	
	

A. Voorbehouden	handelingen	die	op	grond	van	de	maatregel	aan	de	bachelor	
medisch	hulpverlener	zijn	toegekend	en	vallen	binnen	zijn	deskundigheidsge-
bied		

	
De	maatregel	geeft	aan	welke	voorbehouden	handelingen	zelfstandig	door	de	bachelor	me-

disch	hulpverlener	 geïndiceerd	en	 verricht	mogen	worden	en	welke	 voorwaarden	daarbij	 gel-
den.	 Voorbehouden	handelingen	 die	 niet	 genoemd	worden,	mogen	niet	 zelfstandig	 door	 een	
bachelor	medisch	hulpverlener	worden	geïndiceerd	en	verricht.		
	

Voorbeeld:	Bachelor	medisch	hulpverleners	zijn	niet	bevoegd	om	zelfstandig	‘verloskun-
dige	handelingen’	 te	 indiceren	en	 te	verrichten.	Op	grond	van	de	wettelijke	 regeling	 is	
deze	voorbehouden	handeling	namelijk	niet	toegekend.	NB

5
	

	
Voorbeeld:	Een	bachelor	medisch	hulpverlener	acute	zorg	mag	bij	 somatische	aandoe-
ningen	 ‘blaaskatheterisaties’	 zelfstandig	 indiceren	en	verrichten.	Een	bachelor	medisch	
hulpverlener	 is	 daartoe,	 onafhankelijk	 van	het	deelgebied	 van	de	medische	ondersteu-
ning	waarbinnen	hij	is	opgeleid,	ook	bevoegd.		

	
Deskundigheidsgebied		
De	 toegewezen	 voorbehouden	handeling	mag	 slechts	worden	 verricht	 als	 deze	 handeling	 be-
hoort	 tot	 het	 deskundigheidsgebied	 van	 de	 betreffende	 bachelor	 medisch	 hulpverlener.	 Een	
bachelor	 medisch	 hulpverlener	 heeft	 een	 specifiek	 deskundigheidsgebied.	 Binnen	 dat	 gebied	
wordt	de	bachelor	medisch	hulpverlener	geacht	werkzaamheden	te	kunnen	verrichten.6	
		

																																																								
5	Voor	alle	voorbehouden	handelingen	waarvoor	de	medisch	hulpverlener	geen	zelfstandige	bevoegdheid	heeft	
geldt	het	verbod	om,	buiten	noodzaak	om,	beroepsmatig	die	handeling	te	verrichten	(wet	BIG	Artikel	35,	lid	1).	Dit	kan	
echter	wel	als	aan	Artikel	35	en	38	van	de	wet	BIG	wordt	voldaan.		
6	Deskundigheidsgebied	Bachelor	Medische	Hulpverlening,	Toelichting	bij	experimenteertraject	Artikel	36a	wet	BIG	
BMH,	LPBMH,	juni	2015	
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De	bachelor	medisch	hulpverlener	beschikt	over	het	getuigschrift	Bachelor	Medische	Hulpver-
lening	 van	 een	door	 de	 Nederlands	 Vlaamse	 Accreditatieorganisatie	 (NVAO)	 geaccrediteerde	
hbo-bacheloropleiding.	 Het	 gaat	 bij	 het	 deskundigheidsgebied	 om	 het	 deelgebied	 binnen	 de	
medische	ondersteuning	waarin	de	bachelor	medisch	hulpverlener	 is	opgeleid;	 acute	 zorg,	 in-
terventie	zorg	en	diagnostiek.	Als	een	bachelor	medisch	hulpverlener	 in	een	ander	deelgebied	
van	de	medische	ondersteuning	wil	gaan	werken,	moet	hij	 zich	binnen	dat	deelgebied	van	de	
medische	 ondersteuning	 bijscholen.	 De	 bachelor	medisch	 hulpverlener	 krijgt	 het	 getuigschrift	
bachelor	medisch	 hulpverlener	 dat	 hem	 bevoegd	maakt	 voor	 de	 aangewezen	 voorbehouden	
handelingen.	Bekwaamheid	volgt	uit	ervaring	en	ook	scholing.	Indien	het	ene	deelgebied	andere	
kennis	en	vaardigheden	vereist	dan	kan	de	bachelor	medisch	hulpverlener	zich	daar	door	mid-
del	van	scholing	toe	bekwamen.	Bekwaam	is	immers	bevoegd.	
	

B. Voorbehouden	handelingen	van	een	beperkte	complexiteit,	routinematig	ver-
richt	en	waarvan	de	risico’s	zijn	te	overzien	dan	wel	absoluut	noodzakelijk	om	
door	een	bachelor	medisch	hulpverlener	te	worden	uitgevoerd			

	
In	 de	 maatregel	 is	 bepaald	 dat	 de	 bachelor	 medisch	 hulpverlener	 slechts	 bevoegd	 is	 de	

voorbehouden	handelingen	te	verrichten	voor	zover	het	gaat	om	handelingen	van	een	beperkte	
complexiteit	 die	 routinematig	 zijn	 en	waarvan	 de	 risico’s	 te	 overzien	 zijn.	Welke	 handelingen	
hier	bedoeld	worden,	hangt	af	van	de	omstandigheden	 in	die	situatie.	Dit	 is	niet	 in	wetgeving	
vastgelegd,	maar	dient	door	de	betrokken	zorgprofessionals	gezamenlijk	te	worden	bepaald.		
	

Toelichting	routinematig:	Handelingen	die	de	bachelor	medisch	hulpverlener	niet	regel-
matig	 verricht	 maar	 wel	 vallen	 binnen	 de	 zelfstandige	 bevoegdheid	 van	 de	 medisch	
hulpverlener	 dienen	 volgens	 een	 daartoe	 opgezette	 systematiek	 regelmatig	 te	worden	
geoefend.	Hiermee	wordt	voorkomen	dat	bepaalde	handelingen,	die	weliswaar	binnen	
het	deelgebied	van	de	medische	ondersteuning	vallen	waar	de	bachelor	medisch	hulp-
verlener	in	werkzaam	is	maar	niet	veel	voorkomend	zijn,	toch	door	een	bachelor	medisch	
hulpverlener	 zelfstandig	 kunnen	worden	 uitgevoerd.	 Bijvoorbeeld	 handelingen	 die	 bin-
nen	de	ambulancezorg	regelmatig	dienen	te	worden	geoefend	en	getraind.	

	
Toelichting	 risico’s	 te	 overzien:	 De	 handelingen	 waarvan	 de	 risico’s	 door	 de	 bachelor	
medisch	 hulpverlener	 niet	 goed	 zijn	 te	 overzien,	 vallen	 evenmin	 onder	 de	 zelfstandige	
bevoegdheid.	Hierbij	kan	het	gaan	om	complexere	handelingen,	maar	ook	om	handelin-
gen	die	weliswaar	uitvoeringstechnisch	niet	ingewikkeld	zijn	maar	waarvan	de	gevolgen	
van	die	handeling	–	gegeven	de	deskundigheid	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	–	
vooraf	niet	goed	zijn	in	te	schatten. 	
	

C. Werken	volgens	richtlijnen,	standaarden	en	daarvan	afgeleide	protocollen			
	

Bepaal	welke	(medische)	richtlijnen,	standaarden	en	daarvan	afgeleide	protocollen	aan	de	
orde	zijn	en	welke	delen	daarvan	voor	de	bachelor	medisch	hulpverlener	van	belang	zijn.	Het	
gaat	 om	bestaande	 richtlijnen	 die	 vaak	 passages	 bevatten	 die	 van	 toepassing	 zijn	 op	 bijvoor-
beeld	ambulanceverpleegkundigen,	SEH-verpleegkundigen,	verpleegkundig	specialisten	of	Phy-
sician	Assistants.	Indien	dat	niet	het	geval	 is,	dient	dat	voor	zover	relevant	te	gebeuren	bij	het	
actualiseren	van	de	richtlijn	waarbij	kan	worden	verwezen	naar	de	‘professionele	standaard’.		
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D. Delegeren	van	voorbehouden	handelingen		
	

De	maatregel	 bepaalt	 dat	 elke	 voorbehouden	 handeling	 waarvoor	 een	 bachelor	medisch	
hulpverlener	 zelfstandig	 bevoegd	 is	 in	 opdracht	 van	 die	 bachelor	medisch	 hulpverlener	 door	
een	derde	verricht	mag	worden	(delegeren).	Toch	zijn	er	redenen	denkbaar	waarom	bepaalde	
handelingen	niet	 gedelegeerd	 zouden	moeten	worden.	 Bepaal	 daarom	per	 handeling	 of	 deze	
ook	in	opdracht	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	door	nader	te	omschrijven	andere	zorg-
verleners	mag	worden	verricht.		
	
Indien	handelingen	 gedelegeerd	worden,	moet	 voldaan	worden	 aan	de	 eisen	die	 de	Wet	BIG	
daaraan	stelt.	Het	gaat	dan	om:		

- Vereisten	bij	opdrachtgever	(de	arts,	verpleegkundig	specialist,	Physician	Assistant,	ba-
chelor	medisch	hulpverlener)	(Art.	38	Wet	BIG):		

- De	opdrachtgever	geeft	een	opdracht	om	de	voorbehouden	handeling	te	verrichten;	
- Hij	toetst	of	de	opdrachtontvanger	bekwaam	is;	 	
- Hij	geeft	indien	redelijkerwijs	nodig	aanwijzingen;	
- Hij	zorgt	dat	toezicht	en	de	mogelijkheid	van	tussenkomst	verzekerd	zijn.	 	

	
Vereisten	bij	opdrachtontvanger	(elke	ander)	(Art.	35	Wet	BIG): 	

- De	opdrachtontvanger	heeft	een	opdracht	van	een	bevoegde	gekregen;	
- Hij	acht	zichzelf	bekwaam;	
- Hij	volgt	eventuele	aanwijzingen	op.	 	

5. Wijze	waarop	 voorbehouden	 handelingen	 uit	 te	 voeren	 en	 te	 on-
derhouden		

	
Stap	 vier	 die	 te	 zetten	 valt	 bij	 de	 implementatie	 van	 het	 ‘Tijdelijk	 besluit	 zelfstandige	 be-

voegdheid	bachelor	medische	hulpverlener’	 betreft	 de	wijze	waarop	 voorbehouden	handelin-
gen	uitgevoerd	en	onderhouden	dienen	te	worden.	Daarbij	is	een	aantal	randvoorwaarden	van	
belang,	te	weten:	

1. Kwaliteit	en	veiligheid	van	zorg	moet	uitgangspunt	zijn;	
2. Draag	 zorg	 voor	 een	 heldere	 verantwoordelijkheidsverdeling	 tussen	 de	 betrokken	 be-

roepsbeoefenaren;	 	
3. Borg	de	kwaliteit	 van	de	praktijkopleiding	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	door	

een	systeem	van	periodieke	toetsing;		
4. Monitor	 de	 inzet	 van	de	bachelor	medisch	hulpverlener en	 evalueer	 periodiek	de	 sa-

menwerkingsafspraken;	
5. Zorg	voor	heldere	informatie	over	de	inzet	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	rich-

ting	patiënten;	
6. Pas	de	functiebeschrijvingen	aan	conform	de	bevoegdheden	dan	wel	draag	er	zorg	voor	

dat	dit	document	als	bijlage	wordt	opgenomen	bij	de	functiebeschrijving.	 	

5.1 Kwaliteit	en	veiligheid	van	zorg		
Bij	alle	stappen	die	in	het	kader	van	de	beroepsuitoefening	van	de	bachelor	medisch	hulp-

verlener	worden	gezet,	dient	de	kwaliteit	van	zorg	 leidend	te	zijn.	De	Handreiking	 ‘Toepassing	
invoering	tijdelijk	besluit	zelfstandige	bevoegdheid	bachelor	medisch	hulpverlener’	is	geen	doel	
op	zich,	maar	een	 instrument	om	de	kwaliteit	van	zorg	te	verbeteren.	Daarbij	kan	gebruik	ge-
maakt	worden	van	de	competenties	en	deskundigheid	van	de	verschillende	zorgprofessionals.	
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Dit	vergt	een	heldere	visie	op	de	wijze	waarop	de	zorg	wordt	ingericht,	geborgd	door	registratie,	
herregistratie	en	door	het	volgen	van	voldoende	geaccrediteerde	nascholing.		
	
De	NVBMH	beschikt	over	een	voor	patiënten	en	andere	hulpverleners	openbaar	te	raadplegen	
Kwaliteitsregister	(conform	GAIA)	waar	bachelor	medisch	hulpverleners	zich	kunnen	inschrijven.	
Voor	dit	Kwaliteitsregister	gelden	herregistratie-eisen.	Daarmee	beschikt	de	NVBMH	over	een	
eigen	basisregistratiesysteem.	Bachelor	medisch	hulpverleners	dienen	geregistreerd	 te	 zijn	en	
zij	dienen	te	voldoen	aan	de	herregistratie-eisen;	eenmaal	bekwaam	betekent	geen	garantie	dat	
de	bachelor	medisch	hulpverlener	professional	bekwaam	is	voor	het	gehele	leven.		

5.2 Draag	 zorg	 voor	 een	 heldere	 verantwoordelijkheidsverdeling	 tussen	 de	 be-
trokken	zorgverleners		

Door	de	 inzet	 van	bachelor	medisch	hulpverleners	 zijn	bij	 de	 zorgverlening	 aan	patiënten	
meerdere	zorgverleners	betrokken.	Een	goede	samenwerking	tussen	deze	zorgverleners	 is	van	
groot	belang	om	gezamenlijk	verantwoorde	zorg	 te	kunnen	bieden.	Dit	vergt	onder	meer	een	
duidelijke	taak-	en	verantwoordelijkheidsverdeling	tussen	deze	zorgverleners.	Leg	de	gemaakte	
afspraken	hierin	vast.	Dit	is	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	van	inhoudelijk	verantwoor-
de	artsen,	afdelingshoofden	en	het	bestuur	van	de	zorginstelling.		Het	dient	voor	alle	betrokken	
zorgverleners	en	voor	de	overige	medewerkers	binnen	de	zorginstelling	helder	te	zijn	wie	wat	
doet	in	het	zorgproces	en	wat	diens	verantwoordelijkheid	en	bijdrage	is.		

5.3 Monitor	 de	 inzet	 van	 de	 bachelor	 medisch	 hulpverlener	 en	 evalueer	 de	 sa-
menwerkingsafspraken		

Binnen	het	medisch	ondersteunend	 zorgproces	 is	 vertrouwen	 tussen	de	 verschillende	be-
trokken	beroepsbeoefenaren	van	essentieel	belang.	Die	vertrouwensrelatie	groeit	in	de	nieuwe	
situatie	van	het	‘Tijdelijk	besluit’.	Het	is	een	proces	dat	zich	in	de	loop	van	de	tijd	verder	ontwik-
kelt.	 Dat	 betekent	 dat	 de	 inzet	 van	 de	 bachelor	medisch	 hulpverleners	 gedurende	 de	 experi-
menteerperiode	goed	gevolgd	dient	te	worden	en	dat	de	betreffende	afspraken	geëvalueerd	en	
zo	nodig	bijgesteld	dienen	te	worden.	De	wijze	waarop	de	inzet	van	de	bachelor	medisch	hulp-
verleners	wordt	 geëvalueerd,	 is	mede	 afhankelijk	 van	 de	 evaluatie-afspraken	 die	 daartoe	 zijn	
gemaakt.	Het	 ‘monitoren’	 van	de	 inzet	 van	de	 bachelor	medisch	hulpverlener	 kan	betekenen	
dat	jaargesprekken	worden	gevoerd,	dat	zijn	inzet	in	de	kwaliteitsvisitatie	wordt	meegenomen	
of	dat	op	andere	wijze	zijn	inzet	wordt	getoetst.		

5.4 Zorg	voor	heldere	informatie	over	de	inzet	van	bachelor	medisch	hulpverleners	
richting	patiënten		

Patiënten	 dienen	 geïnformeerd	 te	 worden	 over	 de	 inzet	 van	 verschillende	 beroepsbe-
oefenaren.	 Voor	 hen	 moet	 in	 algemene	 zin	 duidelijk	 zijn	 welke	 bevoegdheden	 beroepsbe-
oefenaren	 hebben.	 Wanneer	 verschillende	 beroepsbeoefenaren	 bij	 de	 behandeling	 van	 een	
patiënt	betrokken	zijn,	dient	de	patiënt	geïnformeerd	te	worden	over	de	titel	die	de	betreffende	
behandelaar	gerechtigd	 is	te	voeren.	Op	grond	van	de	wet	hebben	de	bachelor	medisch	hulp-
verleners	het	recht	gekregen	een	titel	te	voeren.	Deze	titel	kan	gebruikt	worden	om	verwarring	
over	iemands	deskundigheidsgebied	te	voorkomen.		

5.5 Pas	de	functiebeschrijvingen	aan	conform	de	bevoegdheden		
De	bevoegdheden	van	de	bachelor	medisch	hulpverlener	zijn	vaak	nog	niet	verwerkt	in	de	

functiebeschrijvingen	van	deze	beroepen	per	deelgebied	van	de	medische	ondersteuning	te	
weten	acute	zorg,	interventie	zorg	en	diagnostiek.	Het	verdient	aanbeveling	om	voor	de	be-
schrijving	van	de	desbetreffende	functies	de	modellen	van	de	bestaande	functiegebieden	als	
uitgangspunt	te	nemen.		


