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Voorwoord 

Nu we alweer zijn gestart met het jaar 2018, willen we u graag op de 
hoogte brengen van de stand van zaken van het evaluatieonderzoek. 

Allereerst, de kwantitatieve dataverzameling van de eerste meting zit er-
op. Tijdens de 1e (vragenlijst-)meting was de respons onder BMHs, artsen, 
VS/PA en collega zorgverleners laag. Hierover zullen we u in deze nieuws-
brief nader informeren.  

Uw mening telt…iedereen kan meedoen. Graag zelfs! 
Uw deelname is zeer waardevol voor het onderzoek. Zelfs als u slechts 
weinig of (momenteel) geen voorbehouden handelingen uitvoert, is het  
belangrijk om deel te nemen aan het onderzoek. Het onderzoek richt zich 
niet alleen op welke voorbehouden handelingen met welke frequentie 
worden verricht, maar ook op de context waarin deze plaatsvinden (of 
juist niet). Bij het laatst genoemde kunnen alle afgestudeerde BMHs een 
bijdrage leveren.  

Geen data…beperkt advies aan VWS. 

De resultaten van het evaluatieonderzoek zullen de Minister van VWS me-
de ondersteunen in het besluit of de tijdelijke zelfstandige bevoegdheid 
definitief gemaakt kan worden. Indien onvoldoende data beschikbaar zijn, 
zal het onderzoeksteam terughoudend dienen te zijn bij het trekken van 
conclusies en het doen van aanbevelingen met betrekking tot de effectivi-
teit en efficiëntie van de zelfstandige bevoegdheid. 
In deze nieuwsbrief wordt daarom extra aandacht besteed aan de moge-
lijkheden waarop u kunt bijdragen aan het evaluatieonderzoek.  
 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Met vriendelijke groeten, Onderzoeksteam Wet BIG 
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Expert– en focusgroepinterviews 
 
Expert– en focusgroepinterviews worden gehouden met vertegenwoordigers van alle betrokken par-
tijen (stakeholders), zoals beroepsverenigingen, management van organisaties en opleidingsinstitu-
ten, maar ook met een selectie van BMHs  en artsen uit de dagelijkse praktijk. Het expertinterview, 
ook wel diepte interview genoemd, is een semigestructureerd interview. Dat wil zeggen dat een aan-
tal onderwerpen en vragen vooraf zijn vastgesteld, maar voldoende ruimte is om zelf relevante zaken 
in te brengen. De interviews worden gehouden tot eind 2019. 
De focusgroepinterviews hebben als doel om de verkregen data uit de expertinterviews verder uit te 
diepen in een aantal groepsgesprekken met verschillende professionals. 
Naar aanleiding van onze  oproep tijdens de eerste meting en de oproep van de Hogescholen (18-01-

2018) hebben we voldoende aanmeldingen gekregen voor deelname aan de eerste focusgroep bij-

eenkomsten te Utrecht op 6 en 8 maart, waarvoor hartelijk dank.  

 

Uw mening telt!  
 
Maak gebruik van de mogelijkheid om het Onderzoeksteam Wet BIG persoonlijk te informeren over 
uw ervaringen met voorbehouden handelingen! Dit kan d.m.v. deelname aan expert– en focus 
groep interviews.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u van ons een oproep gekregen om deel te nemen aan het onderzoek en heeft u 

niet gereageerd, omdat u niet als BMH werkzaam bent, dan horen wij dit graag! Vermeld 

tevens waarom u niet meer werkzaam bent als BMH,  

via: onderzoek.wetbig@mumc.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Openstaande profielen Expert interviews 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd, dat expertinterviews inzicht geven  in de 

bevorderende en belemmerende factoren die een rol kunnen spelen bij (de invoering van) de 

zelfstandige bevoegdheid. Hieronder treft u een overzicht aan van de openstaande profielen die 

wij nog zoeken van BMHs, VSen, PAs ,artsen of collega zorgverleners (bijvoorbeeld: anesthesie-

medewerkers, praktijkopleiders en werkbegeleiders), voor de expertinterviews. De profielen 

van de expertinterviews zijn opgesteld  aan de hand van de afstudeerrichting van de BMH, 

werksetting en regionale spreiding.  

 

Openstaande profielen BMH: 

BMH, SEH-academisch ziekenhuis en algemeen ziekenhuis 

BMH, operatieve zorg-academisch ziekenhuis en algemeen zie-

kenhuis 

BMH, anesthesie -academisch ziekenhuis en algemeen ziekenhuis 

BMH, cardiodiagnostiek-academisch ziekenhuis 

BMH, ambulancezorg, Zuid en Noord Nederland 

 

Openstaande profielen Arts/VS/PA/collega zorgverlener: 

Arts/VS/PA/collega zorgverlener, SEH-academisch ziekenhuis en algemeen ziekenhuis 

Arts/VS/PA/collega zorgverlener, operatieve zorg-academisch ziekenhuis en algemeen zieken-

huis 

Arts/VS/PA/collega zorgverlener, anesthesie-academisch ziekenhuis en algemeen ziekenhuis 

Arts/VS/PA/collega zorgverlener, cardiodiagnostiek-academisch ziekenhuis en algemeen zieken-

huis 

Arts/VS/PA/collega zorgverlener, ambulancezorg Zuid en Noord Nederland 
 

 

    Meld u aan! 

Bent u een geschikte kandidaat of kent u een collega die  deel zou willen nemen aan een  

expertinterview, dan geven wij u graag meer informatie hierover. U kunt zich aanmelden  

via: onderzoek.wetbig@mumc.nl 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

     
    De professionals die zich inmiddels hebben aangemeld voor een expertinterview,  
    willen we via deze weg hartelijk bedanken!  

 

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.comap.be%2Fsites%2Fbenelux%2Ffiles%2Fstyles%2Fzone_de_contenu_image_full%2Fpublic%2Ffield%2Fcollections%2Fzone_de_contenu%2Frecrutement_fotolia_52196894_xs_0_1.jpg%3Fitok%3DqtnRSI8K&imgrefurl=https%3A
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Aan het woord… 
Naam: Jeanne Spaan 

Functie: BMH anesthesie/ 

anesthesiemedewerker 

Organisatie: Maasstadziekenhuis 

 
Waar bent u werkzaam, welke functie 
heeft u  en welke taken vervult u hierbij ? 
Op dit moment ben ik werkzaam in het Maasstadziekenhuis in 
Rotterdam. Daar werk ik als anesthesiemedewerker. Na mijn 
opleiding heb ik het laatste jaar van de CZO opleiding gedaan, 
waardoor ik nu ook anesthesiemedewerker ben. Daarnaast 
doe ik de acute pijn in het ziekenhuis.  
 
Verricht u zelf regelmatig voorbehouden handelingen?  
Voorbehouden handelingen doe ik dagelijks. Hierbij denk ik 
vooral aan het infuus prikken, het geven van intraveneuze 
medicatie en het in- en extuberen.  
 

Waarom heeft u destijds gekozen voor de opleiding Bachelor 

Medische Hulpverlening? 

Na mijn middelbaar onderwijs wilde ik graag geneeskunde 

gaan studeren. Toen ik hier voor uitgeloot werd, kwam de 

opleiding  Bachelor Medische Hulpverlening op mijn pad. In 

deze opleiding staan de anatomie, fysiologie en pathologie 

centraal. Dit in combinatie met de praktijklessen deed mij voor 

deze opleiding kiezen.  

 

Waarom is de wetswijziging voor de BMH volgens u zo be-

langrijk? 

Voor de BMH is de wetswijziging erg belangrijk. Elke BMH 

verricht dagelijks voorbehouden handelingen. Om dit in het 

juiste juridische kader te kunnen doen is deze wetswijziging 

een must. Zeker voor de ambulance sector is dit van belang. 

Zonder deze wijziging kunnen zij niet werken, terwijl er zoveel 

tekorten zijn op de arbeidsmarkt.  

 

Waar ziet u voor de BMH kansen, nu en in de nabije toe-

komst? 

De BMH is een goede aanvulling voor de arbeidsmarkt. Zeker 

nu in tijden van de grote tekorten, kunnen de BMHs veel bete-

kenen. Daarnaast is de BMH anders opgeleid dan andere col-

lega’s. Zij kijken vanuit een breed theoretisch kader op basis 

van evidence based practice naar de praktijk. Dit geeft nieuwe 

inzichten op de werkvloer.  

 

Waarom is het belangrijk dat de BMHs meedoen aan het 

evaluatieonderzoek? 

Het is zeer belangrijk dat zij meedoen aan het onderzoek.  

 

  

Op basis van dit onderzoek wordt besloten of de BMH defi-

nitief wordt opgenomen in de Wet BIG. Wanneer er te wei-

nig respons is, kan de noodzakelijkheid van de BIG registra-

tie niet worden bewezen. 

 

Welke knelpunten, verbeterpunten komt u tegen in het 

beroep van BMH m.b.t. de positionering? 
De positionering van de BMH is niet altijd gemakkelijk. De 
werkvloer moet erg wennen aan de constructie. Zij zijn ge-
wend dat wanneer een student klaar is met zijn of haar 
opleiding deze volledig inzetbaar is. Dit is bij de BMH niet 
zo. Mijns inziens is het een grote vooruitgang als  we een 
landelijk traineeship zouden ontwikkelen om afgestudeer-
den BMHs in te werken. Dit schept duidelijkheid, wat mijns 
inziens de positionering ten goede zou komen. 
  
Met welke andere collega zorgverleners werkt u nauw 
samen? 

In de eerste plaats werk ik nauw samen met de anesthesio-

logen. Met hen samen verzorg je de anesthesie bij een  

patiënt. Daarnaast werk ik natuurlijk samen met operatie 

assistenten, operateurs, anesthesiemedewerkers en recove-

ryverpleegkundigen.  

 

Waarom heeft u  destijds, tijdens uw studie gekozen voor 

de afstudeerrichting anesthesie? 

Ik heb de anesthesie gekozen vanuit de motivatie mensen 

te willen begeleiden in een voor hun emotionele periode. 

Wat mij daarnaast aantrekt is de combinatie van technisch 

bezig zijn, samenwerken en patiëntencontact. 

 

Wat betekent de zelfstandige bevoegdheid voor u? 

Voor mij betekent de zelfstandige bevoegdheid het werken 

onder de juiste voorwaarden. Voor zowel patiënt als werk-

gever is het goed om te weten dat de hulpverlener bevoegd 

en bekwaam is en deze bekwaamheid ook onderhoud.   

 

Wat zijn de verschillen tussen een BMH anesthesie en een 

anesthesiemedewerker? 

Het grootste verschil is de manier van kijken naar de prak-

tijk. De anesthesiemedewerker heeft geleerd vanuit de 

praktijk te kijken naar de theorie. Dus eerst praktijk en dan 

theorie.  Bij de medisch hulpverlener is dat precies anders-

om. Wij kijken vanuit de theorie naar de praktijk. 

 

Wordt er een ander beleid gevoerd m.b.t het uitvoeren 

van voorbehouden handelingen tussen de BMH anesthe-

sie en een anesthesiemedewerker?  

Op dit moment is dat moeilijk te zeggen, aangezien ik en 

mijn collega’s medisch hulpverleners anesthesie in ons zie-

kenhuis de CZO opleiding hebben gevolgd. Wij werken dan 

ook op basis van ons CZO diploma. 
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Is het gemakkelijk om (van bijvoorbeeld) de anesthesie naar 

een ander uitstroomprofiel over te stappen als BMH?  

Vanuit de opleiding wordt hier zeker aan gewerkt. Op dit mo-

ment heb ik mij daar niet in verdiept. Op deze vraag heb ik 

niet echt een antwoord.  

Jeanne bedankt! 

Respons 1e meting 
De respons op de vragenlijsten bij de 1e meting is als volgt:  

 64 BMHs  

 12 artsen 

 3 verpleegkundig specialisten 

 51 collega zorgverleners: 

28 SEH verpleegkundigen 

8 ambulance verpleegkundigen 

3 IC/CCU verpleegkundigen 

4 anesthesiemedewerkers 

5 verpleegkundigen 

3 anders 

De respons op de Quickscan (korte vragenlijst tijdens NVBMH symposium van 2 november 

2017) 

 30 BMHs 

Verdeling van BMH afstudeerrichtingen bij alle alumni, respondenten van de QuickScan en 

respondenten van de BMH vragenlijst.  

Uit de verdeling van 

de BMH afstudeer-

richtingen (zie bij-

gaande figuur) blijkt 

dat géén BMH met 

afstudeerrichting 

Operatieve zorg de 

Quickscan of vra-

genlijst heeft inge-

vuld. Verhoudings-

gewijs, hebben wei-

nig BMHs Anesthesie de Quickscan ingevuld en juist veel BMHs Cardiodiagnostiek. Bij de vragen-

lijsten zijn de BMH Ambulancezorg oververtegenwoordigd. Hierbij wordt vergeleken hoe de 

alumni zijn uitgestroomd en als standaard geldt. Het is echter mogelijk dat de verdeling in de 

loop der tijd verandert. Sommige BMHs zijn een andere opleiding gaan volgen, anderen zijn niet 

(meer) als BMH werkzaam. Om de resultaten van het onderzoek goed te kunnen interpreteren 

is het belangrijk om te weten wat nu de precieze samenstelling is van de totale BMH populatie, 

die in de gezondheidszorg werkzaam is. Zo kunnen we de standaard waarmee we vergelijken, 

verbeteren. 
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Contactgegevens: 
 

Nicole Castro, onderzoeksassistent 

Maastricht UMC+, Afdeling KEMTA, RVE Patiënt & Zorg, locatie Oxfordgebouw nivo 2   

Antwoordnummer 126, 6200 WC Maastricht 

       Tel: 043-3875389 of e-mail: onderzoek.wetbig@mumc.nl 

Oproep! 
 

      Voor het onderzoek is het van belang dat we alle BMHs goed kunnen bereiken! 

      Het verzoek aan alle BMHs om naam,  functie, werk—en emailadres  en telefoonnummer door 

      te sturen naar: onderzoek.wetbig@mumc.nl 

 

Tenslotte… 
 

 Zijn wij op zoek naar BMHs om in de volgende nieuwsbrieven iets te vertellen over  

       hun ideeën/ ervaringen met betrekking tot voorbehouden handelingen. 

 Horen  wij graag van jullie, hoe jullie deze nieuwsbrief vinden. Heeft u ideeën of suggesties voor de 

volgende uitgaven, aarzel dan niet en laat het ons weten! 

 

Het evaluatieonderzoek van maand tot maand 
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