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1. Inleiding 
 
De Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners is een jonge beroepsvereniging, die 
vanaf de start in 2014 en na invoering van het experimenteertraject Art. 36a Wet BIG een stormachtige 
groei doormaakt. Met het ‘Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener’ 
van 5 april 2017 zijn er met ingang van 1 mei 2017 voor vijf jaar regels vastgesteld inzake de opleiding, 
deskundigheid en tijdelijk zelfstandige bevoegdheid van de bachelor medisch hulpverlener. Met deze 
geactualiseerde Beleidsvisie NVBMH anticipeert de vereniging op de ontwikkelingen waarmee het be-
roep van bachelor medisch hulpverlener door dit besluit o.a. wordt geconfronteerd. Met behulp van 
het Business Model Canvas maakt de vereniging met deze beleidsvisie een analyse van haar belang-
rijkste contactmogelijkheden bij de uitoefening van het beroep van bachelor medisch hulpverlener en 
een overzicht van haar meest belangrijke activiteiten en middelen om de verdere ontwikkeling van de 
vereniging te realiseren.  

2. Doelgroepen 

2.1 Bachelor Medisch Hulpverleners 
De belangrijkste doelgroep van de NVBMH is de bachelor medisch hulpverlener als beroepsbeoefe-
naar, als student of de persoon die als buitengewoon lid tot de vereniging is toegelaten. De NVBMH 
streeft naar een volledig lidmaatschap van alle medisch hulpverleners die de Bacheloropleiding Medi-
sche Hulpverlening hebben afgerond ongeacht voor welk uitstroomprofiel binnen de acute zorg, inter-
ventie zorg of diagnostiek. De primaire doelgroep van de NVBMH is de afgestudeerde bachelor me-
disch hulpverlener, waarbij het doel van de vereniging is de bachelor medisch hulpverleners te vereni-
gen en de belangen te behartigen van de beroepsgroep in het algemeen en die van haar leden in het 
bijzonder. 

2.2 Landelijk Platform BMH 
Aansluitend bij de basis van de beroepsontwikkeling onderhoudt de NVBMH een nauwe relatie met 
het opleidingsmanagement van de hogescholen die de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening ver-
zorgen. De NVBMH maakt daartoe tevens deel uit van het Landelijk Platform Bacheloropleiding Medi-
sche Hulpverlening waarin de betrokken hogescholen zijn vertegenwoordigd, de betrokken Universi-
tair Medische Centra, de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU) alsook Ambulancezorg Nederland (AZN), het Ministerie van VWS (MEVA) en het College 
Zorgopleidingen (CZO). Het Landelijk Platform BMH ondersteunt krachtens haar doelstelling, mogelijk-
heden en deskundigheid de start, de ontwikkeling en bestuurlijke voortgang van de NVBMH. Deze on-
dersteuning is mede mogelijk door een financiële bijdrage uit een VWS-subsidietraject dat het Lande-
lijk Platform BMH werd toegekend voor de periode 2019-2022.  

2.3 Extern 
Het bestuur van de NVBMH heeft een rechtstreekse binding met het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle 
alsook met de aanverwante beroepsverenigingen zoals de NAPA, de Nederlandse Vereniging voor 
Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV), de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewer-
kers (NVAM), de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) en met het Landelijk Platform 
Ondernemingsraden Ambulancezorg (LPOAZ).  
 

2.4 Visie 
• De NVBMH wenst haar bekendheid bij bachelor medisch hulpverleners te vergroten en alle 

beroepsbeoefenaars in het vak te verleiden om lid te worden van de NVBMH.  
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• Daarnaast wenst de NVBMH als volledig lid te blijven participeren in het Landelijk Platform 
Bacheloropleiding Medische Hulpverlening en wenst haar contacten met aanpalende be-
roepsverenigingen te versterken en uit te bouwen.  

• Bij uitbreiding van het beroep van bachelor medisch hulpverlener met het uitstroomprofiel 
cardiodiagnostiek/interventiecardiologie wenst de NVBMH de voor de hand liggende recht-
streekse binding te initiëren met de Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkun-
digen (NVHVV).  

• Ontwikkelingen naar andere uitstroomprofielen zoals die van de medisch hulpverlener inten-
sive care volgt de vereniging op de voet. Contact daartoe staat de vereniging voor met de 
beroepsorganisatie V&VN-Intensive Care. 

3. Informatiekanalen 

3.1 Media 
De NVBMH informeert haar leden, aspirant-leden, haar relaties en mogelijk belangstellenden over de 
ontwikkelingen in het beroep en binnen de vereniging door middel van digitale mediamogelijkheden 
zoals de NVBMH-website (www.nvbmh.nl), via Facebook, LinkedIn en Instagram, met behulp van blog- 
en vloggers-boodschappen evenals met de digitale NVBMH-Nieuwsbrief die de vereniging naar alle 
NVBMH-contacten stuurt. Daarnaast brengt de NVBMH een folder uit waarin de vereniging het beroep 
van bachelor medisch hulpverlener breed uitmeet. Elk verenigingsjaar organiseert de NVBMH in sa-
menhang met een Algemene Ledenvergadering NVBMH een symposium waarin de ontwikkelingen 
binnen het beroep centraal staan. Daar waar mogelijk en van belang participeert de NVBMH in banen-
markten en informatiebijeenkomsten binnen de betrokken hogescholen.    

3.2 Visie 
• De NVBMH opteert om door het gebruik van de diverse informatiekanalen NVBMH-informatie 

geselecteerd bij de diverse doelgroepen te bezorgen waarmee de vereniging in contact staat.  
• Informatie verspreidt de NVBMH daartoe regelmatig, objectief, efficiënt en effectief.  

4. Relatiebeheer 

4.1 Ledenwerving 
Teneinde haar doelstelling te verwezenlijken, richt de NVBMH zich op al de afgestudeerde en in functie 
werkzame bachelor medisch hulpverleners. Daartoe acht de NVBMH het contact met student bachelor 
medisch hulpverleners in een zo vroeg mogelijk stadium van hun bacheloropleiding van essentieel be-
lang. Door middel van schriftelijk en digitaal aangeboden informatieteksten met betrekking tot de uit-
oefening van het beroep van de bachelor medisch hulpverlener en van de betekenis van de NVBMH 
voor de uitoefening van het beroep verhoogt de NVBMH de kennis en het bewustzijn bij de doelgroep 
om het lidmaatschap van de vereniging NVBMH aan te vragen. Hoe vroegtijdiger betrokken bij de ver-
eniging, hoe groter de kans op een blijvend lidmaatschap van de NVBMH.   

4.2 Ledenparticipatie 
De NVBMH nodigt zowel ereleden, buitengewone leden, student-leden als gewone leden uit om deel 
te nemen aan de algemene ledenvergaderingen van de vereniging, aan ledenraadplegingen en aan 
door de NVBMH georganiseerde symposia en congressen. Tevens verkrijgen al deze leden in potentie 
de mogelijkheid om lid te worden van de diverse verenigingscommissies en –werkgroepen. De NVBMH 
versterkt daarmee de binding van haar leden met de vereniging en verhoogt de kennis met betrekking 
tot de mogelijkheden die de vereniging de leden te bieden heeft.  

http://www.nvbmh.nl)/


  
 

  

 

Beleidsvisie 2020-2022, NVBMH 5 

 

4.3 Visie 
• Bachelor medisch hulpverleners die zich slechts als beroepsbeoefenaar laten inschrijven in het 

Kwaliteitsregister van de NVBMH lopen het risico op een achterstand in de informatievoorzie-
ning met betrekking tot de uitoefening van het beroep van bachelor medisch hulpverlener.  

• De NVBMH beijvert zich om deze aspirant-leden van de voordelen van een NVBMH-lidmaat-
schap te overtuigen en biedt hen daartoe een eenmalige korting aan op het lidmaatschap van 
de NVBMH.  

• Studenten hebben een studententarief om lidmaatschap aantrekkelijker te maken. Bij actieve 
bijeenkomsten worden actietarieven voorgelegd aan de studenten. 

5. Waardepropositie 

5.1 Uniciteit 
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, diagnostisch onderzoek ver-
richt, 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 in sommige situaties 
binnen de ambulancezorg om momenten waarin direct toezicht en tussenkomst van een arts niet mo-
gelijk is en de medisch hulpverlener dus zelfstandig bevoegd dient te zijn (indiceren en behandelen).  
 
De beroepsgroep van bachelor medisch hulpverleners onderscheidt zich daardoor van andere be-
roepsbeoefenaars in de gezondheidszorg doordat het binnen de diverse uitstroomprofielen een breed 
opgeleide, enthousiaste en nieuwe beroepsgroep is die ervoor openstaat om te pionieren binnen de 
drie medisch ondersteunende zorggebieden; acute zorg, interventie zorg en diagnostiek. Hierbij is voor 
de NVBMH het enthousiasme en de inzet van het bestuur en van de leden van haar commissies van 
essentieel belang. Mede door de Algemene Maatregel van Bestuur met opname in artikel 36a van de 
Wet BIG vanaf mei 2017, verwerft de bachelor medisch hulpverlener zijn positie binnen het medisch 
ondersteunend gebied in de gezondheidszorg. De bachelor medisch hulpverlener is een breed opgeleid 
beroepsbeoefenaar die ervoor open staat om zich bij te scholen en om daarmee zijn beroepskwaliteit 
te verbeteren. 

5.2 Visie 
• De NVBMH wenst zich te onderscheiden van aanverwante beroepsverenigingen door haar le-

den te kunnen voorzien van juridisch en financieel advies op het gebied van de specifieke be-
roepsuitoefening als bachelor medisch hulpverlener.  

• Daarenboven kan de NVBMH beschikken over kennis met betrekking tot arbeidsvoorwaarden 
binnen de diverse sectoren waarbinnen bachelor medisch hulpverleners werkzaam zijn en met 
betrekking tot de onderscheiden deskundigheidsbevorderende bij- en nascholingsactiviteiten.  

• De NVBMH brengt beroepsgenoten met elkaar in contact, is pleitbezorger van het beroep bij 
uiteenlopende stakeholders in de gezondheidszorg en positioneert daarmee de uitoefening 
van het beroep. 

6. Kernactiviteiten 

6.1 Activiteiten 
Aangezien de leden van de vereniging de dragers zijn van het gedachtegoed van de NVBMH als be-
roepsvereniging van bachelor medisch hulpverleners is deelname aan verenigingsactiviteiten, commis-
sies en werkgroepen van belang. Deelname van de leden aan algemene ledenvergaderingen evenals 
participatie binnen werkgroepen en verenigingscommissies bevordert de onderlinge communicatie en 
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verhoogt de individuele betrokkenheid bij de vereniging. Actuele en adequate informatieoverdracht 
vanuit de strategische partners van de NVBMH naar de leden en vanuit de NVBMH naar het werkveld, 
naar aanpalende beroepsverenigingen en naar de betrokken hogescholen valt bij de NVBMH onder de 
categorie ‘hoge prioriteit’. Communicatieactiviteiten en –middelen zijn er binnen de NVBMH dan ook 
op gericht om de informatieoverdracht objectief, efficiënt en effectief te organiseren. Dit levert niet 
alleen meer bekendheid op over het bestaan van de NVBMH als beroepsvereniging maar biedt boven-
dien meer inzicht in de beroepsuitoefening van de bachelor medisch hulpverlener. Een versterkte po-
sitionering van de bachelor medisch hulpverlener door een grotere naamsbekendheid van het beroep 
biedt binnen het werkveld gezondheidszorg meer draagvlak om bachelor medisch hulpverleners in 
dienst te nemen. 

6.2 Lidmaatschap 
Teneinde de doelstelling van de NVBMH te kunnen verwezenlijken is het van belang dat alle afgestu-
deerde bachelor medisch hulpverleners lid zijn van de beroepsvereniging. Al de activiteiten van het 
bestuur en van de diverse verenigingscommissies zijn uiteindelijk gericht op het verwerven van een zo 
groot mogelijk lidmaatschapspercentage van de in functie zijnde bachelor medisch hulpverleners. Het 
bestaansrecht van de NVBMH is voor een belangrijk deel afhankelijk van een kwalitatief hoogstaande 
verenigingscultuur, mede ondersteund door een stevige organisatiestructuur en mogelijk gemaakt 
door een voldoende omvang van de vereniging.  

6.3 Visie 
• De NVBMH beschouwt de kwaliteitswaarborging van het beroep van bachelor medisch hulp-

verlener tot haar belangrijkste activiteit.  
• De vereniging beheert daartoe het Kwaliteitsregister NVBMH waarin bachelor medisch hulp-

verleners zich kunnen registreren en waarin hun jaarlijkse accreditatiepunten in een eigen 
portfolio kunnen worden bijgehouden.  

• Daartoe accrediteert de NVBMH tevens de bij- en nascholingsactiviteiten die door externe or-
ganisaties worden aangeboden en accrediteert zij eveneens de individueel aangeboden des-
kundigheidsbevorderende activiteiten. 

7. Mensen en middelen 

7.1 Faciliteiten 
De NVBMH kent verschillende hulpbronnen om haar werkzaamheden mogelijk te maken. Hieronder 
vallen onder andere de bijdragen vanuit haar leden, de mogelijkheden die de hogescholen haar bieden, 
de samenwerking binnen het Landelijk Platform BMH, de samenwerking met de NAPA en de onder-
steunende betrokkenheid van de afdeling MEVA van het ministerie van VWS. Om de werkzaamheden 
mogelijk te maken, kent de NVBMH op financieel gebied verschillende hulpbronnen, namelijk de con-
tributie van haar leden, de ondersteunende subsidie van het ministerie van VWS en de inkomsten 
vanuit het kwaliteitsregister. De NVBMH verbetert en waarborgt de kwaliteit van het beroep bachelor 
medisch hulpverlener door het beheer van het Kwaliteitsregister NVBMH, door te investeren in een 
uitgebreid netwerk met beroepsbeoefenaars en strategische partners en door haar kennis omtrent de 
gezondheidszorg te onderhouden, te vergroten en over te brengen op haar leden. Hierbij verwacht de 
NVBMH een grote inzet en tijdsinvestering van de bestuursleden en van de commissieleden, mede 
mogelijk gemaakt door een zelfstandige bestuurs- en commissiehuisvesting zo dicht als mogelijk gesi-
tueerd bij haar samenwerkingspartner de NAPA.  

7.2 Visie 
• De NVBMH wenst haar verenigingsmogelijkheden en bestuurskracht te vergroten en te ver-

sterken door het verkrijgen van een jaarlijkse en structurele financiële bijdrage gedurende het 
experimenteertraject ex Art. 36a Wet BIG BMH over de periode 2019-2022.  



  
 

  

 

Beleidsvisie 2020-2022, NVBMH 7 

 

• Versterking van de bestuurskracht NVBMH dient zo mogelijk een eigen subsidieaanvraag en 
een eigen subsidieverantwoording te faciliteren.  

8. Strategische partners 

8.1 Positionering beroep 
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 ba-
chelor medisch hulpverlener kan daarmee een veelheid aan medisch ondersteunende functies invullen 
zoals deze voorkomen binnen de acute zorg, binnen de interventie zorg en binnen de diagnostiek. 
Voorbeelden daarvan zijn de medisch hulpverlener ambulancezorg, medisch hulpverlener spoedei-
sende hulp, medisch hulpverlener anesthesie, medisch hulpverlener operatieve zorg en de medisch 
hulpverlener cardiodiagnostiek. Bovendien positioneert de bachelor medisch hulpverlener binnen de 
medisch ondersteunende beroepskolom meerdere medisch ondersteunende functies zoals die van de 
anesthesiemedewerker en operatieassistent en van twee verpleegkundige specialisaties; SEH en am-
bulancezorg.  

8.2 NAPA 
Het opvolgend hoger beroep na de bachelor medisch hulpverlener binnen de medisch (ondersteu-
nende) beroepskolom is de HBO-Master Physician Assistant. Het beroep van Physician Assistant heeft 
inmiddels als een van de eerste beroepsgroepen een vijfjaar durend experimenteertraject doorlopen 
ex Art. 36a Wet BIG. Mede gelet de beroepsinhoudelijke overeenkomsten alsook gelet het reeds door-
lopen experimenteertraject en het daaruit voortvloeiende evaluatieonderzoek ligt een intensieve sa-
menwerking tussen de NVBMH en de beroepsvereniging van de Physician Assistants de NAPA voor de 
hand. Hoewel beide beroepsverenigingen vooreerst een gescheiden verenigingsstructuur en geschei-
den verenigingsreglementen en kwaliteitsregister voorstaan, opteert de NVBMH om daarin zo dicht 
als mogelijk tegen de verworven ervaring en deskundigheid van de NAPA aan te schuren. De bestaande 
samenwerkingsovereenkomst tussen de NVBMH en de NAPA wenst de NVBMH dan ook ná 2019 te 
continueren c.q. uit te breiden. 

8.3 Samenwerkingspartners 
Daarnaast wenst de NVBMH intensief samen te werken met de beroepsverenigingen van aanpalende 
medisch ondersteunende functiegebieden zoals die van de ambulanceverpleegkundige, de SEH-ver-
pleegkundige, de anesthesiemedewerker, de operatieassistent en de hart- en vaatverpleegkundige. 
Basisafspraken zijn daartoe gemaakt met de NAPA, met de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende 
Hulpverpleegkundigen (NVSHV), met de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) 
en met het Landelijk Platform Ondernemingsraden Ambulancezorg (LPOAZ). Contact met de beroeps-
vereniging voor intensive care verpleegkundigen, V&VN Intensive Care ligt in het verschiet. 

8.4 Visie 
• De NVBMH wenst de basale samenwerkingsafspraken met de aanpalende beroepsverenigin-

gen in de komende beleidsperiode uit te breiden, te intensiveren en te specificeren.  
• Daarbij streeft de NVBMH ernaar om samenwerkingsafspraken vast te leggen met de Neder-

landse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM), met de Landelijke Vereniging van 
Operatieassistenten (LVO), met de Nederlandse Vereniging van Hart en Vaat Verpleegkundi-
gen (NVHVV), met de beroepsvereniging van ambulanceverpleegkundigen V&VN Ambulance-
zorg en met die van de intensive care verpleegkundigen, V&VN Intensive Care.  

• Samen met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) en 
met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) ontwikkelt de NVBMH 
een Sectorale Standaard Traineetrajecten BMH Spoedeisende Hulp stelt deze vast na breed 
gedragen consensus.  
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• Verder wenst de NVBMH een goed contact te onderhouden met al die personen die op uitno-
diging van de NVBMH optreden als gastspreker tijdens de Algemene Ledenvergaderingen 
en/of tijdens NVBMH-symposia dan wel personen die op de een of andere wijze de NVBMH 
ondersteunen in de verwezenlijking van haar doelstelling. 

9. Versterking NVBMH 

9.1 Inkomsten 
De NVBMH verkrijgt haar inkomsten uit de contributies van de leden, uit opbrengsten van de door de 
NVBMH georganiseerde symposia en evenementen en door subsidies. Indien van toepassing kan de 
vereniging inkomsten verwerven uit haar vermogen, door schenkingen, erfstellingen en legaten even-
als door eventuele andere baten. De door de Algemene Ledenvergadering van de NVBMH vastgestelde 
jaarlijkse contributie int de vereniging door middel van een automatische incasso. Daarnaast ontvangt 
de vereniging inkomsten door inschrijving van niet-leden NVBMH in het Kwaliteitsregister van de 
NVBMH. Inschrijving in het Kwaliteitsregister NVBMH geeft recht op registratie van verkregen accredi-
tatiepunten zoals vastgesteld in het Kwaliteitsregister NVBMH. Ondersteuning in de ontwikkeling van 
het Kwaliteitsregister NVBMH en van de diverse NVBMH-reglementen werd in de periode 2015-2018 
mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit een subsidietraject van het Ministerie van 
VWS. De ontwikkeling van de professionele NVBMH-website en van het Kwaliteitsregister NVBMH is 
eveneens bekostigd uit deze toegekende subsidie.  
 

9.2 Experimenteertraject Art. 36a Wet BIG BMH 
Het is een verdienste van het Landelijk Platform BMH waarvan de NVBMH deel uitmaakt en het biedt 
de beroepsvereniging voldoening dat het na een voorbereidingsperiode van bijna vier jaar is gelukt om 
met ingang van mei 2017 in aanmerking te komen voor het experimenteertraject Art. 36a Wet BIG 
BMH. Een traject dat perspectief biedt om na vijf jaar als beroepsgroep onder Artikel 3 te worden 
opgenomen in de Wet BIG. Mede als gevolg van deze juridische inbedding in de Wet BIG heeft de 
NVBMH het Kwaliteitsregister NVBMH ontwikkeld en een registratie- en een herregistratiesysteem 
vastgesteld evenals het Reglement Verenigingstuchtrecht NVBMH. Het Kwaliteitsregister NVBMH is 
een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de individuele beroepsbe-
oefenaar te borgen. Het Reglement Verenigingstuchtrecht is ontwikkeld met het oog op mogelijk 
tuchtrechtelijke consequenties in het kader van het experimenteertraject Art. 36a Wet BIG BMH. De 
NVBMH heeft als jonge en kleine beroepsvereniging in dat kader gebruik kunnen maken van de onder-
steunende kwaliteiten en deskundigheid van de NAPA en van het Landelijk Platform Bacheloropleiding 
Medische Hulpverlening. Door invoering van het experimenteertraject Art. 36a Wet BIG waarin het 
beroepsmatig tuchtrecht is ingecalculeerd, behoudt het Reglement Verenigingstuchtrecht haar 
waarde doch verliest daarmee haar juridisch recht.  

9.3 Kwaliteitsregister NVBMH 
De NVBMH heeft een hoogwaardig en autonoom Kwaliteitsregister NVBMH ontwikkeld, te vergelijken 
met het kwaliteitsregister zoals dat wordt gebruikt door de Nederlandse Associatie Physician Assis-
tants (NAPA). Dit kwaliteitsregister kent een relatiebeheersysteem dat de NVBMH gebruikt ten be-
hoeve van de registratie en herregistratie van bachelor medisch hulpverleners. Systeembeheer en on-
dersteuning van het Kwaliteitsregister NVBMH, van de website NVBMH en van het relatiebeheersys-
teem is noodzakelijk. Het projectmanagement van het kwaliteitsregister, van de NVBMH-website en 
van het accreditatiesysteem werd voorheen ingehuurd bij de NAPA en geschiedt vanaf maart 2019 
onder eigen beheer door de vereniging.  
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9.4 Subsidietraject 
De NVBMH is als jonge beroepsvereniging betrokken bij het vijf jaar durend wettelijk experimenteer-
traject ex Artikel 36a Wet BIG BMH. Ten behoeve van het beheer en de ondersteuning van het Kwali-
teitsregistratiesysteem, van de hosting van het Kwaliteitsregister en van het accreditatiesysteem ont-
vangt de NVBMH financiële ondersteuning vanuit het LPBMH-VWS-subsidietraject 2019-2022. Onder-
steuning en actualisatie van het registratie- en herregistratiesysteem-NVBMH van medisch hulpverle-
ners en van het functioneel financieel systeem acht de NVBMH onontbeerlijk. Ten behoeve van de 
uitvoering van het Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG is een actieve communicatie met de leden van 
de NVBMH en met de overige leden van de beroepsgroep onontbeerlijk. De NVBMH maakt daartoe 
gebruik van nieuwsbrieven en social media en van een magazine/applicatie ten behoeve van aandacht 
en voortgang van het evaluatieonderzoek. Financiële ondersteuning is mogelijk gelet op mogelijk 
tuchtrechtelijke consequenties in het kader van het experimenteertraject Art. 36a Wet BIG. Daartoe 
onderhoudt de NVBMH vooreerst nog een verenigingstuchtrecht en ligt er een basisovereenkomst met 
het Regionaal Tuchtcollege te Zwolle. 

9.5 Visie 
• Met behulp van door de NVBMH georganiseerde symposia met deelnemersbijdragen van bui-

tenstaanders alsook door accreditatie-aanvragen voor bij- en nascholingsactiviteiten wenst de 
NVBMH haar financiële positie te versterken ter dekking van de algehele kosten van de ver-
eniging.  

• Daarnaast onderzoekt de NVBMH de mogelijkheid om bedrijven en organisaties als sponsor 
van NVBMH-activiteiten aan de vereniging te binden.  

• De NVBMH streeft naar een groeiende opkomst van haar leden bij de twee jaarlijkse algemene 
ledenvergaderingen alsook bij de daaraan parallel lopende symposia en bij een te organiseren 
congres.  

• De NVBMH verwacht door een groeiende opkomst van haar leden tijdens de algemene leden-
vergaderingen de binding met haar leden te versterken en daarmee de stem van de leden bij 
belangrijke verenigingsbesluiten te vergroten. Dit vraagt zowel van het bestuur van de vereni-
ging als van de leden van de diverse commissies en werkgroepen een activerende rol evenals 
een effectieve wijze van communicatie tussen de leden en het bestuur van de NVBMH.  

• Informatie-uitwisseling van individuele succesverhalen van werkzame bachelor medisch hulp-
verleners alsook van het verloop van diverse traineetrajecten binnen de drie domeinen acute 
zorg, interventie zorg en diagnostiek strekken daartoe tot aanbeveling.  

• Deze informatie-uitwisseling kan met behulp van de NVBMH-nieuwsbrieven, de NVBMH-web-
site en door vakspecifieke symposia. Dit niet alleen om in functie zijnde bachelor medisch hulp-
verleners aan te sporen om lid te worden van de NVBMH maar ook om student bachelor me-
disch hulpverleners te enthousiasmeren om lid te worden van de beroepsvereniging NVBMH. 

10. Kostenstructuur 

10.1 Kosten 
De belangrijkste kosten waarmee de NVBMH wordt geconfronteerd, vloeien voort uit het beheer van 
de website NVBMH en van het Kwaliteitsregister.  Daarnaast drukken de bestuurskosten, de commu-
nicatie-uitingen en de ontwikkeling en uitgave van het NVBMH-magazine, de druk- en reprokosten en 
de frankeerkosten op de jaarlijkse begroting. Daarenboven dekken de symposiuminkomsten de be-
treffende kosten niet en nemen de kantoorkosten een belangrijk deel van het beschikbare budget. 
Bestuurs- en commissieleden komen verspreid uit het land naar het centraal in Utrecht gesitueerde 
bestuursbureau in Domus Medica waardoor de reiskosten een substantiële kostenpost vormen. Op 
bescheiden schaal is er sprake van een onkostenvergoeding. Verder zijn er nog geringe kosten verbon-
den aan het boekhoudsysteem, bankkosten, postbus, kantoorartikelen en een reserve voor mogelijke 
juridische ondersteuning. 
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10.2 Visie 
• Aangezien het uit de contributieheffing van de leden van de vereniging NVBMH (nog) niet te 

financieren valt, maakt de NVBMH ter dekking van de noodzakelijke beheerskosten voor de 
NVBMH-website en voor het Kwaliteitsregister NVBMH gebruik van het via het LPBMH toege-
kende VWS-subsidietraject over de periode 2019-2022, de resterende looptijd van het experi-
menteertraject Art. 36a Wet BIG BMH. 

• Mede gelet op de noodzakelijk geachte structurele huisvesting voor het NVBMH-bestuur en 
voor de NVBMH-commissies in de directe nabijheid van haar partnerorganisatie NAPA neemt 
de NVBMH in haar begrotingsstructuur financiële ruimte op voor de dekking van haar kantoor-
kosten.  

 
 

 

 

 
 


