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Inleiding  
De Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) bestaat dit jaar 
vijf jaar. In de afgelopen vijf jaar is de vereniging uitgegroeid tot een serieuze organisatie in 
de gezondheidszorg. Met meer dan 200 leden zetten wij ons in voor de positionering van de 
Bachelor Medisch Hulpverlener in de Nederlandse Zorg. In de afgelopen jaren is de 
vereniging geprofessionaliseerd. Met ons eigen kwaliteitsregister, symposium en vakblad zijn 
we inmiddels een bekende speler in het werkveld. De professionalisering van de NVBMH 
wordt de komende jaren voortgezet. Financiële- en ledenadministratie wordt inmiddels 
uitbesteed, evenals het organisatorische deel van ons symposium. Om vooruit te kijken, visie 
te vormen en te volgen is het nodig om stevig in onze schoenen te staan. Daarom 
presenteren wij ons beleid voor 2020. Een visie op de verdere positionering van ons 
prachtige beroep. Een visie op de ondersteuning die de vereniging haar leden kan bieden.   
Een visie op onze toekomst.   
 
 

1. BMH erkend en bekend  
De Wet BIG en het BIG-register  

 

De NVBMH is er voor haar leden. Bij voorkeur zijn alle Bachelor Medisch Hulpverleners lid van de 
NVBMH. Alle BMH'ers die niet lid zijn bij de NVBMH profiteren mee van de inspanningen van 
de NVBMH en haar leden.   
De NVBMH zet zich in voor de bekendheid van de BMH via verschillende wegen. Uiteraard zijn we 
gesprekspartner voor de minister van VWS, verschillende organisaties in de zorg en werkgevers. 
Daarnaast maken wij ons bekend onder BMH'ers via bijvoorbeeld onze website, sociale media en de 
nieuwsbrief. Deze activiteiten zetten wij in 2020 voort.  
Daarnaast formuleert de NVBMH een aantal speerpunten voor het komende jaar.   
 

Tuchtcommissie  
Om als beroep te functioneren is een tuchtcommissie nodig. Deze groep mensen vanuit alle 
verschillende specialismen kunnen worden opgeroepen bij een tuchtzaak van een beroepsgenoot. 
Voor deze commissie mist nog een collega uit de ambulancezorg. Deze wordt in 2020 toegevoegd 
aan de commissie waarna de commissie zal samenkomen en getraind zal worden over het tuchtrecht 
en hun rol in de commissie.   
 

Onderzoek experimenteerartikel 36a Wet BIG  
Om definitief in de wet BIG en het BIG-register opgenomen te worden is het nodig dat de minister 
van Medische Zorg een positieve aanbeveling stuurt naar de Eerste en Tweede Kamer. De minister 
baseert zijn aanbeveling op de uitkomsten van het onderzoek wat momenteel wordt uitgevoerd door 
het MUMC. Aan dit onderzoek doen alle BMH'ers en hun collega’s mee. Eind 2019 is de laatste 
enquêteronde uitgezet. Begin 2020 worden de laatste interviews, focusgroepen en observaties 
gehouden. Om een goede conclusie te trekken over de zelfstandige bevoegdheid voor BMH'ers is 
voldoende data nodig. De respons op dit onderzoek is daarom cruciaal voor de erkenning van ons 
beroep. Door goed contact en goede gegevensuitwisseling met de onderzoeksgroep en het benutten 
van ons netwerk zorgt de NVBMH voor een optimale respons. Hierbij is participatie van de leden en 
andere BMH'ers belangrijk. De NVBMH benut in 2020 alle mogelijke kanalen om input te verzamelen 
voor het onderzoeksteam.  
 



  
 

 

 

Beleidsplan 2020 – BMH Erkend en bekend  

 
 

Communicatie  
De BMH'er krijgt een steeds zichtbaarder plek in de acute zorg. Door de kwalitatief goede zorg die we 
dagelijks leveren maken we ons bekend bij collega’s en patiënten. Ook via sociale media laten we van 
ons horen. Komend jaar werken we toe naar een breder gezicht van de BMH'er. Met de inzet van 
leden als ambassadeur van de BMH spreken we nieuwe zorgverleners en andere geïnteresseerden. 
We zullen partijen actief benaderen en zorgen dat informatie over de BMH'er gemakkelijk te 
bereiken is.  
 

2. Kwaliteit beroepsuitoefening  
Deskundigheidsbevordering   

 

Kwaliteitsregister  
Bij het op peil houden van de kwaliteit van de BMH'er speelt het kwaliteitsregister een belangrijke 
rol. De NVBMH zet zich in om de accreditatie van scholingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er 
wordt voor steeds meer scholingen vooraf accreditatie aangevraagd, wat de mogelijkheid tot het 
behalen van A-punten sterk vergroot. Hierin is de rol van de leden groot. Door het aanschrijven van 
organisaties met de vraag om scholingen te accrediteren nemen de mogelijkheden toe. De NVBMH 
zalig 2020 haar leden ondersteunen in het juist aanvragen van B-punten en het voeren van acquisitie 
voor A-punten. Hiervoor zoekt de NVBMH actieve leden in verschillende organisaties die een 
voortrekkersrol kunnen vervullen in het kwaliteitsbeleid.   
Daarnaast willen wij BMH'ers (via de werkgever) stimuleren de inschrijving in het kwaliteitsregister te 
behouden.   
Om het kwaliteitsregister soepel te laten functioneren wordt in 2020 een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in de software en gebruiksvriendelijkheid van het register.   
 

Commissie DKB en Symposium  
De commissie deskundigheidsbevordering (DKB) wordt opgesplitst tot een commissie DKB en een 
symposiumcommissie. Voor beide commissies zijn actieve leden nodig om te functioneren. Het 
bestuur van de NVBMH zal actief op zoek gaan naar deze leden. Bij het uitblijven van enthousiasme 
voor deze interessante functies zal in 2020 geen symposium worden georganiseerd en zullen geen 
nieuwe scholingsactiviteiten vanuit de NVBMH worden ontwikkeld.  
 

3. Lidmaatschap  
Individuele voordelen  

 

Het belang van het lidmaatschap van de NVBMH behoeft wat toelichting. Met het bijwonen van 
de Algemene Ledenvergaderingen en het lezen van de openbare stukken wordt dit belang duidelijk. 
Het bestuur van de NVBMH beseft zich dat het belang van de vereniging van ons als BMH'ers niet 
voor iedereen direct duidelijk is. Daarom doen wij ons best dit belang te communiceren naar 
(potentiele) leden. Daarnaast is de NVBMH continue op zoek naar manieren om haar leden te 
ondersteunen, belonen en binden. In 2020 ligt de focus op het vergroten van het individueel 
voordeel van het lidmaatschap. Hiervoor is de input van onze leden zeer belangrijk. Deze input wordt 
verzameld op de ALV van 7 november 2019 en toegevoegd aan dit beleidsplan. 
De NVBMH zal in gesprek gaan met andere organisaties om te leren van het ledenbeleid. Daarnaast 
zal de NVBMH vanaf 2020 via de Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) zijn 
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vertegenwoordigd bij Cao-onderhandelingen. Zie hiervoor punt 4.  
  
De NVBMH wil haar (potentiële) leden laten zien wat een lidmaatschap bij de NVMBH waard is. Niet 
alleen zullen wij helder communiceren waar het lidmaatschapsgeld aan besteed wordt, wij zullen ook 
zoeken naar nieuwe mogelijkheden om leden te vinden en behouden.  
 

4. Professionalisering  
Behulpzaam en bereikbaar  

 

De NVBMH heeft in 2019 stappen gemaakt om de financiële- en ledenadministratie uit te besteden. 
In 2020 wordt dit verder uitgebreid en zal ook onze website verbeterd worden ten aanzien van de 
gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden. Het bestuur van de NVBMH is momenteel te veel tijd kwijt 
met triviale vragen en bezigheden. Door dit uit te besteden ontstaat meer tijd om daadwerkelijk te 
besturen en onze visie uit te voeren.   
Door komend jaar het lidmaatschap bij De Nederlandse Associatie te benutten en de banden met 
andere organisaties aan te halen zullen wij ons wederom kunnen professionaliseren.   
Het huidig bestuur koestert de wens om een bestuurslid met een specialisatie in de anesthesie toe te 
voegen. Daarnaast wil het bestuur de bereikbaarheid voor de leden vergroten. Via de mail, sociale 
media en persoonlijk zijn wij bijzonder benaderbaar. Wij horen dan ook graag de input van de ALV 
om onze service op dit vlak te vergroten. Dit zullen wij meenemen in het definitieve beleidsplan voor 
2020.  
 

5. Arbeidspositie  
CAO en functieprofielen  

 

De BMH'er werkt sinds dit jaar onder het BIG-register. Zonder een registratie in dit systeem mag je 
geen voorbehouden handelingen uitvoeren. Dit geeft structuur aan ons werk en onze positie. Wat 
betreft onze contracten, lonen, functieprofielen en verdere inbedding is er echter nog onvoldoende 
structuur en duidelijkheid om ons beroep goed uit te oefenen. Wij streven er in 2020 naar dat 
alle BMH'ers hun eigen functie op het contract hebben staan, dezelfde financiële waardering 
genieten als vergelijkbare collega’s en werken onder een eigen functieprofiel.   
Door ons aan te sluiten bij FBZ doet de NVBMH samen met andere kleinere beroepsverenigingen 
mee met de onderhandelingen over een betere CAO. Met de deelname aan deze onderhandelingen 
moet ons beroep vernoemd worden in de CAO en hebben onze werkgevers een sterkere positie om 
ons (financieel) te ondersteunen.   
Om deze positie verder te versterken wil de NVBMH haar leden ondersteunen in de participatie in 
Ondernemingsraden (OR) en andere organen of functies binnen de ziekenhuizen en RAV'en. Ons 
netwerk bezit veel kennis en kunde wat betreft bestuurlijke activiteiten. We stimuleren en 
ondersteunen deze ambities graag.  
  
  
  
  

 


