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Het einde komt in zicht…….  

De derde meetperiode van het Evaluatieonderzoek gaat van start. Voor de 

3e, en tevens laatste keer zullen weer vragenlijsten worden verspreid. No-

teer alvast de meetperiode, 28 oktober tot en met 8  december 2019 in 

hoofdletters in uw agenda en doe mee! Dit is uw laatste kans om uw 

steentje bij te dragen aan het evaluatieonderzoek.  

Zelfs als u weinig (of momenteel geen) voorbehouden handelingen ver-

richt is het belangrijk om mee te doen. Het onderzoek richt zich niet alleen 

op welke voorbehouden handelingen zelfstandig verricht worden, maar 

het gaat juist ook in op de context waarin deze (al dan niet) uitgevoerd 

worden.  

In deze nieuwsbrief besteden we daarom extra aandacht aan de 3e meting . 

Op pagina 2 kunt u precies lezen wat uw bijdrage kan zijn. Daarnaast komt 

in onze vaste rubriek “Aan het woord….” een Physician Assistant (PA) aan 

het woord. PAs hebben na een positief beoordeelde experimentele be-

voegdheid, een definitieve zelfstandige bevoegdheid gekregen voor een 

aantal voorbehouden handelingen en zijn ze ook opgenomen in  de Wet 

BIG. PA Bianca van den Berg kan uit eigen ervaring vertellen, wat dit voor 

haar functie heeft betekend.  

Ook zijn we nog steeds op zoek naar verschillende professionals die mee 

willen werken aan een (kort) interview. Ook hier kunt u ons bij helpen. 

Lees meer hierover op pagina 3. De interviews vinden plaats tot medio 

2020. In december  2020 zal het eindrapport aan het Ministerie van VWS 

worden aangeboden.  
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De laatste meting komt eraan…... 

Wat kan ik verwachten? 

De 3e  meting van het evaluatieonderzoek gaat van start en er zullen 
weer vragenlijsten verstuurd worden. Deze kunnen worden ingevuld 
tussen 28 oktober – 8 december. Noteer alvast in uw agenda: Ik doe 
mee!  

Wat kunt u doen? 

 U kunt zelf een vragenlijst invullen. Heeft u ook deelgenomen aan 
de 1e  of 2e meting of heeft u destijds een uitnodiging via mail ont-
vangen? Dan krijgt u automatisch een uitnodiging voor het invullen 
van de vragenlijst. Bent u onlangs afgestudeerd of van baan veran-
derd, laat het ons weten. Wij verwerken deze gegevens en u ont-
vangt automatisch de uitnodiging voor de 3e meting.   

 Mobiliseer ook alle afgestudeerde BMHs in uw eigen omgeving om 
met het onderzoek mee te doen! Zij kunnen zich aanmelden bij het 
onderzoeksteam en ontvangen verdere informatie over deelname 
aan het onderzoek.  

 Benader artsen/VSen/PAs en collega zorgverleners, met wie u sa-
menwerkt, om ook een vragenlijst in te vullen. In de uitnodigings-
mail, die u zelf ontvangt staat ook meer informatie over hoe deze 
collega’s een vragenlijst kunnen invullen. 

 Bent u aanwezig tijdens het Symposium van de NVBMH. Vul dan de 
korte vragenlijst (QuickScan) in, die u bij aankomst ontvangt. Het 
onderzoeksteam is aanwezig voor het beantwoorden van vragen. 

Waarom meedoen? 

De respons moet voldoende groot zijn om gedegen conclusies te kun-
nen trekken over de effectiviteit en doelmatigheid van het toekennen 
van een zelfstandige bevoegdheid aan BMHs. De zelfstandige be-
voegdheid is slechts tijdelijk. Resultaten van dit onderzoek zullen een 
belangrijke rol spelen in de besluitvorming van het ministerie van 
VWS over continuering van de zelfstandige bevoegdheid en opname 
in de Wet BIG. Dit is van wezenlijk belang voor een betere positione-
ring van de beroepsgroep.  

Weet u niet zeker of u tot de doelgroep voor het onderzoek be-
hoort? Neemt u gerust contact met ons op en wij helpen u verder! 

Citaten uit expertinterviews 

“Ik denk dat het voor hun 

eigen erkenning, maar ook 

voor beloning voor de werk-

zaamheden die ze doen, dat 

een BIG-registratie en het 

juridisch kader op de opera-

tiekamer, dat een BIG-

registratie zeker nuttig zou 

zijn. Zowel voor BMH als voor 

anesthesiemedewerker.” 

Anesthesioloog  

 

“Nou wat wel opviel is dat 

zodra wij dan in het experi-

menteer artikel vielen dat we 

in een keer veel meer stage-

plekken kregen en ze ons ook 

echt wilden op bepaalde 

plekken waarbij ze ons voor-

heen niet wilden. Niet zozeer 

omdat ze vinden dat we niet 

kunnen, maar vooral omdat 

het hun tegenhield dat we 

niet officieel bepaalde hande-

lingen mogen uitvoeren 

en niet als officieel geregi-

streerd beroep in de wet BIG 

stonden. 

Ik denk dat nu carrière moge-

lijkheden, überhaupt de baan 

perspectieven veel groter 

zijn.” 

BMH cardiodiagnostiek 

 

As BIG as possible….. 
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Expertinterviews 

 
Expertinterviews geven inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren die een rol kunnen spe-

len bij (de invoering  van) de zelfstandige bevoegdheid en de positionering van de BMH. U kunt ons 

daarbij helpen door artsen, VSen en/of PAs met wie u samenwerkt te benaderen voor een expertinter-

view. 

Om te zorgen dat zo veel mogelijk verschillende zorgverleners in het werkveld van de BMH worden ge-

ïnterviewd, zijn zogenaamde profielen opgesteld. In onderstaande tabel zijn deze profielen opgenomen. 

De groene vakjes geven aan, dat we van voor dit profiel voldoende interviews hebben plaatsgevonden 

(b.v. BMH werkzaam op een SEH in een algemeen ziekenhuis). Voor de oranje en rode profielen zijn we 

nog op zoek naar zorgverleners die mee willen werken aan een expertinterview.  

Weet u iemand die mee zou willen werken aan een interview, neem dan contact met ons op! Alvast be-

dankt voor uw medewerking! 

  BMH arts VS/PA collega Mana-
gement 

Ambulance zorg 
  

     

SEH 
algemeen zhs. 

     

SEH 
academisch zhs. 

     

Anesthesie 
algemeen zhs. 

     

Anesthesie 
academisch zhs. 

     

Cardiodiagnostiek 
algemeen zhs. 

     

Cardiodiagnostiek 
academisch zhs. 

     

Operatieve zorg 
algemeen zhs. 

     

Operatieve zorg 
academisch zhs. 
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Aan het woord………….. 

In deze rubriek laten we graag ervarings-

deskundigen zelf aan het woord. Deze keer een 

interview met Bianca van den Berg, werkzaam 

als physician assistant op de spoedeisende hulp 

van het Leids Universitair Medisch Centrum. 

Waar bent u werkzaam en welke functie heeft u 

(welke taken vervult u hierbij)? 

Ik ben werkzaam als physician assistant (PA) op de 

Spoedeisende hulp van het Leids Universitair Me-

disch Centrum. Als PA Spoedeisende geneeskunde 

zie ik alle patiënten die binnen komen op de 

spoedeisende hulp. Grote en kleine traumatologie, 

gedifferentieerde en ongedifferentieerde patiën-

ten. Stabiel en instabiel. We vangen patiënten op 

met acute neurologische aandoeningen, reanima-

ties noem maar op. In een samenwerkingsverband 

met de SEH artsen hebben we middels Entrusted 

Professional Activities (EPA's) duidelijk vastgelegd 

welke patiënten we met of zonder supervisie be-

handelen. Concreet zou je mij dus een patiënt kun-

nen zien hechten, een pols reponeren of een trau-

ma opvang doen. Maar ik geef ook sedatie bij ge-

wrichtsluxaties of cardioversies, vang instabiele 

patiënten en reanimaties multidisciplinair 

op. Sinds kort breiden we ons takenpakket uit met 

echografie. 

Waarom heeft u destijds gekozen voor de oplei-

ding Physician Assistant? 

Op de spoedeisende hulp waar ik werkzaam was 

werkten al drie PAs. Geïnspireerd door hun en-

thousiasme en de diversiteit van hun werk heb ik 

na het afronden van de SEH en IC vervolgopleiding 

de Master tot physician assistant gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

 

De PA is een master professional die is opgeleid 

tot generalist in de zorg. Dit past uitstekend bij het 

brede takenpakket van de PA op onze spoedeisen-

de hulp. 

Wat betekent de zelfstandige bevoegdheid en 

opname in de Wet BIG voor u? 

Ook het beroep PA is jaren geleden als nieuwe 

beroepsgroep in Nederland gekomen. De eerste 

PAs hebben een beroepsvereniging gevormd wel-

ke in de loop der jaren een zeer professionele op-

zet heeft gekregen. Er is hard gewerkt om arts en 

patiënt vertrouwd te maken met de PA. Uit onder-

zoek is inmiddels gebleken dat de inzet van een PA 

leidt tot betere kwaliteit van zorg en een hoge pa-

tiënt tevredenheid. De opname in de Wet BIG is 

een zeer grote en belangrijke stap binnen de pro-

fessionalisering van ons beroep. Het zorgt voor 

nog meer bekendheid en vertrouwen binnen alle 

spelers in de zorg. Een bevestiging van de meer-

waarde en professionaliteit van ons beroep.  
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Wat is voor u functie-uitoefening concreet veranderd sinds de invoering van de definitieve zelfstan-

dige bevoegdheid? 

In het verleden werd gewerkt middels een verlengde arm constructie waarin de arts taken delegeerde 

naar de PA. Nu zijn wij zelfstandig bevoegd om (voorbehouden) behandelingen te initiëren en uit te 

voeren. Bij deze zelfstandige bevoegdheid vallen wij ook onder het medisch tuchtrecht.  

Concreet betekent dit dat de PA, mits aantoonbaar bekwaam, nog zelfstandiger kan werken. Ook is 

het makkelijker om het takenpakket uit te breiden en deel te nemen aan nacholingen en cursussen. 

Waarom is het volgens u belangrijk dat BMHs meedoen aan het evaluatieonderzoek? 

Een BIG registratie is DE manier om intern en extern aan te tonen dat je er als zorgverlener toe doet. 

Je toont hiermee aan dat je een betrouwbare professional bent. Deelname aan een evaluatie onder-

zoek is de eerste belangrijke stap op weg naar jullie toekomst. 

Zijn er nog andere belangrijke punten die u graag wilt vermelden in deze nieuwsbrief? 

Draagvlak creëren als nieuwe beroepsgroep in de zorg gaat niet over een nacht ijs. Om dingen te be-

reiken en jezelf aantoonbaar belangrijk te maken is samenwerken, verenigen en doorzetten het aller-

belangrijkst!  

 

Bianca, heel hartelijk bedankt voor dit interview! 

 

Aanpalende beroepen 

 
BMHs zijn ook werkzaam op de operatiekamer of binnen cardiologie. 

Om meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de BMH in die 

setting, verzamelen we ook data bij operatieassistenten en hart– en 

vaatverpleegkundigen. Momenteel (van 30 september tot 21 oktober ) 

vullen deze aanpalende beroepsprofessionals ook  vragenlijsten in 

voor het evaluatieonderzoek van de BMH.  

Daarnaast willen we ook graag focusgroep interviews met deze aan-

palende beroepen houden.  Indien u  een operatieassistent of hart– 

en vaatverpleegkundige kent, die deel wilt nemen aan een focus-

groep interview, kunt u  contact opnemen met het onderzoeksteam. 

U ontvangt dan meer informatie. 



6 

Tenslotte… 

 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! 

 Kunt u zich al aanmelden voor de focusgroepen die in januari en februari 2020 plaatsvinden. In de 

volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. 

Wist u…. 

 Dat bij het symposium van de NVBMH op 7 november een Quickscan door het onderzoeksteam 

wordt uitgevoerd? 

 Dat wij, het onderzoeksteam Wet BIG van het MUMC+, per 1 juni 2019 ook het ‘Experiment Artikel 

36a Wet BIG geregistreerd mondhygiënist’ evalueren? 

Contactgegevens 

Onderzoeksteam Wet BIG,  

Maastricht UMC+, RVE Patiënt & Zorg, KEMTA, 

locatie Oxfordgebouw nivo 2 

Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht 

Tel:  043-3874418  of e-mail: onderzoek.wetbig@mumc.nl      

 

O K T O B E R   
2 0 1 9  

N O V E M B E R  
2 0 1 9  

D E C E M B E R   
2 0 1 9  

J A N U A R I  
2 0 2 0  

F E B R U A R I  
2 0 2 0  

Expertinterviews 
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