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Voorwoord NTBMH

 “Trots”
Beste lezer, beste collega’s

Voor u ligt het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift  voor Bachelor Medisch Hulpverleners. Zoals veel 
beroepsverenigingen, heeft  ook de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) vanaf vandaag 
haar eigen ti jdschrift . Daar zijn we natuurlijk best trots op. Maar er is meer om trots op te zijn. 

Op het moment dat ik dit schrijf, is het Experimenteertraject van vijf jaar voor de Bachelor Medisch Hulpverleners (BMH) 
van start gegaan. Vanaf 1 mei 2017 is de Bachelor Medisch Hulpverlener opgenomen in arti kel 36a van de Wet BIG. Dit 
houdt in dat de Medisch Hulpverlener zelfstandig voorbehouden handelingen mag uitvoeren, uiteraard mits bevoegd en 
bekwaam. Hiertoe dient de Bachelor Medisch Hulpverlener geregistreerd te zijn in het Kwaliteitsregister van de NVBMH. 
Dit kwaliteitsregister is operati oneel sinds 1 juli 2016 en elke dag registreren zich Medisch Hulpverleners!

Op steeds meer plaatsen in het land zijn Medisch Hulpverleners aan het werk. Bijna wekelijks krijgen wij als bestuur van 
de NVBMH de vraag om instellingen in contact te brengen met Medisch Hulpverleners. Wij spelen hierin graag een rol. Het 
goede nieuws is dat nagenoeg alle afgestudeerde BMH-ers aan het werk zijn en er dus weinig “vrij” rondlopen. 

Via deze weg wil ik graag mijn trots en bewondering uitspreken voor alle Medisch Hulpverleners die zich inzett en om het 
beroep te positi oneren en professionaliseren. Bestuursleden, de redacti e van dit ti jdschrift , de verschillende leden van de 
commissies en natuurlijk de Bachelor Medisch Hulpverlener die zich dagelijks in de prakti jk inzet voor het welzijn van de 
pati ënt. Dit ti jdschrift  is van en voor jullie!

Natuurlijk zijn we er nog (lang) niet. Eigenlijk is het net begonnen. De komende jaren hebben we elkaar nog meer nodig. 
Laat je horen en draag bij aan de ontwikkeling van het beroep! 

Ik verheug me op onze samenwerking.

Leonie van der Schans
Voorzitt er NVBMH
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Wet BIG artikel 36a

‘Na stevig studeren, nu                           
     verantwoord experimenteren!’

Op 14 april 2017 werd in het Staatsblad officieel het besluit bekend gemaakt dat het experimenteerartikel voor 
de Bachelor Medisch Hulpverlener per 1 mei 2017 van start gaat. Tijdens het experiment, of liever gezegd een 
artikel 36a procedure, wordt voor een periode van vijf jaar een wettelijke bevoegdheid voor het uitvoeren van 
voorbehouden handelingen toegekend aan het nieuwe beroep van medisch hulpverlener. Tijdens deze periode 
wordt een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksinstituut en dit zal uiteindelijk leiden tot 
een uitspraak over de definitieve juridische positionering van de medisch hulpverlener. In dit artikel wordt 
uitleg gegeven over de kern van de wet BIG met daarbij ook de bevoegdheid van de medisch hulpverlener, het 
deskundigheidsgebied van de medisch hulpverlener en tot slot de aandachtspunten voor de medisch hulpverlener.  

Wet BIG 
De Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg 
(Wet BIG) is na een lange 
periode van voorbereiden (in 
1986 is het wetsvoorstel BIG 
ingediend) in november 1993 in 
de Staatcourant gepubliceerd. 
Daarna is in fasen de wet 
geïmplementeerd. In december 
1997 is het grootste gedeelte 
van de wet, waaronder ook het 
tuchtrecht en de regelingen voor 
de voorbehouden handelingen, 
in werking getreden (De Die & 
Hoorenman, 2008). De wet BIG 
heeft een duidelijke kwaliteit 
bevorderende tweeledige 
doelstelling: 

Het bevorderen van de kwaliteit van de zorg die beroepsbeoefenaren 
verlenen; de bescherming van de patiënt tegen onkundig en onzorgvuldig 
handelen van beroepsbeoefenaren (De Die & Hoorenman, 2008; Beumer & 
Hartog- Van Ter Tholen, 2009).  
 
Om bovenstaande doelen te behalen, worden voor de kwaliteitsbewaking van 
de gezondheidszorg de volgende instrumenten ingezet: 
1. titelbescherming door registratie;
2. titelbescherming door opleiding;
3. voorbehouden handelingen door zelfstandig bevoegden;
4. voorbehouden handelingen door opdracht en functionele    
               zelfstandigheid; 
5. tuchtrecht;
6. strafbepalingen (Janssen, 2008).

 

Titelbescherming door registratie 
Het eerste instrument: titelbescherming door 
registratie, is op dit moment niet aan de orde 
voor de medisch hulpverlener. Het betreft hier de 
zogenaamde artikel 3-beroepen zoals onder andere 
de arts, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. 
Alle artikel 3-beroepen kennen tuchtrecht als 
instrument om de kwaliteit van de zorg te bewaken. 
Een ieder die niet in het BIG-register is geregistreerd, 
mag geen beschermde beroepstitel voeren voor 
de betreffende beroepen. Dus een professional 
met een afgeronde opleiding hbo-verpleegkunde 
die zich niet heeft geregistreerd, mag zich geen 
verpleegkundige noemen. De bevoegdheden van 
de artikel 3 beroepen zijn verschillend. Dit kan zijn 
een zelfstandige bevoegdheid of een functionele 
zelfstandigheid. Ook is er verschil in de bevoegdheid 

ten aanzien van de verschillende voorbehouden 
handelingen. Na de artikel 36a-procedure is het een 
optie dat de medisch hulpverlener aan de artikel 
3-beroepen zal worden toegevoegd. 
 
Titelbescherming door opleiding
Het tweede instrument: titelbescherming 
door opleiding, is wel degelijk aan de orde 
voor de medisch hulpverlener. In de wet BIG is 
opleidingstitelbescherming geregeld in artikel 34 van 
de wet. Als aan de opleidingseisen is voldaan en dus 
een diploma is behaald dan mag een beschermde 
beroepstitel gevoerd worden. Voorbeelden hiervan 
zijn de mondhygiënisten, radiodiagnostisch 
laboranten en huidtherapeuten. Hoewel de medisch 
hulpverlener niet is opgenomen in artikel 34 van 
de wet BIG, vermeldt artikel 3 van het Tijdelijk 

Auteur: Hans van Reenen, opleidingsmanager BMH Hogeschool Utrecht 
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Wet BIG artikel 36a

besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor 
medisch hulpverlener dat de bachelor 
medisch hulpverlener het recht heeft om 
de titel bachelor medisch hulpverlener te 
hanteren. In de Nota van Toelichting wordt 
met betrekking tot artikel 3 het volgende 
daarover vermeld:  
 
“Het recht om de titel van bachelor medisch 
hulpverlener te voeren komt toe aan degene 
die de desbetreffende opleiding, opgenomen 
in het Centraal register opleidingen 
hoger onderwijs, met goed gevolg heeft 
doorlopen en waarvoor in het onderhavige 
besluit eisen zijn gesteld, alsmede aan 
buitenlands gediplomeerden die daaraan 
zijn gelijkgesteld. Deze systematiek van de 
opleidingstitelbescherming is vergelijkbaar 
met de beroepen die in artikel 34 van de Wet 
BIG zijn opgenomen.” (Ministerie van VWS, 
2017).’ 
 
De bevoegdheden van professionals 
met opleidingstitelbescherming zijn per 
beroep vastgelegd middels een Algemene 
Maatregel van Bestuur. Net zoals bij de 
artikel 3-beroepen geldt dat er verschil 
is in bevoegdheden ten aanzien van de 
verschillende voorbehouden handelingen. 
 
Voorbehouden handelingen door 
zelfstandig bevoegden 
Het derde instrument: voorbehouden 
handelingen door zelfstandig bevoegden 
is zeer belangrijk voor de medisch 

hulpverlener. In mijn optiek is dit de kern van het experiment, 
waarbij er gekeken wordt of het toewijzen van deze bevoegdheid 
passend is bij het beroep en geen verhoogd risico voor de 
patiënt met zich meebrengt. De medisch hulpverlener krijgt 
volgens het besluit een zelfstandige bevoegdheid voor een aantal 
voorbehouden handelingen. 

Voor de overige voorbehouden handelingen geldt dat de medisch 
hulpverlener geen zelfstandige bevoegdheid heeft. Wanneer er 
andersoortige handelingen aan de orde zijn dan dient de medisch 
hulpverlener te handelen als niet zelfstandig bevoegde. De 
medisch hulpverlener is wel bevoegd te handelen wanneer hij/zij 
handelt overeenkomstig artikel 35 van de wet BIG. Hierbij zijn de 
voorwaarden van artikel 35 en artikel 38 Wet BIG weer leidend (zie 
kader). In voorkomende situaties moet een zelfstandig bevoegde 
opdracht geven waarbij de mogelijkheid tot tussenkomst geboden 
moet kunnen worden, aanwijzingen gegeven moeten kunnen 
worden en toezicht gehouden kan worden op de uitvoering van de 
handeling. In de praktijk betekent dit voor de medisch hulpverlener 
dat een arts, physician assistant of verpleegkundig specialist direct 

Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener  
“Artikel 7  
1. De bachelor medisch hulpverlener is bevoegd tot: 
 a.  het geven van een subcutane, intramusculaire of intraveneuze injectie; 
 b.  het verrichten van een catheterisatie van de blaas bij volwassenen alsmede het inbrengen van en   
       maagsonde of een infuus;  
 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 spanningspneumothorax. 
2. De bevoegdheid, genoemd in het eerste lid, geldt uitsluitend voor zover het betreft:
 a.  handelingen die vallen binnen het deskundigheidsgebied, bedoeld in artikel 6; 
 b.  handelingen van een beperkte complexiteit; 
 c.  routinematige handelingen; 
 d.  handelingen waarvan de risico’s te overzien zijn; 
 e.  handelingen die worden uitgeoefend volgens landelijke geldende richtlijnen, standaarden en    
      daarvan afgeleide protocollen” (Ministerie van VWS, 2017).
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beschikbaar en inzetbaar moet zijn. Voor de PA en VS 
geldt dit uiteraard alleen voor die handelingen waartoe 
zij zelf bevoegd zijn. 
 
Voor de medisch hulpverlener geldt, net als voor 
iedereen die beroepsmatig werkzaam is in de 
individuele gezondheidszorg, de algemene eis dat men 
bevoegd is tot het uitvoeren van een voorbehouden 
handeling wanneer men bekwaam is om deze 
handeling uit te voeren. Met andere woorden: Alleen 
bekwaam is bevoegd! Bij het vaststellen van de 
bekwaamheid wordt er gekeken of de vaardigheid 
beheerst wordt en of ook de benodigde kennis 
aanwezig is om de handeling goed uit te voeren. 
Wanneer handelingen niet regelmatig voorkomen, dan 
zal er extra geoefend moeten worden. Dit kan in een 
skills lab, maar ook middels het lopen van stages. In 
de ambulancezorg wordt om deze reden bijvoorbeeld 
regelmatig een intubatiestage georganiseerd op een 
operatiekamer van een ziekenhuis.  
 
Voorbehouden handelingen door opdracht en 
functionele zelfstandigheid 
Het vierde instrument: voorbehouden handelingen 
door opdracht en functionele zelfstandigheid is ook 
voor de medisch hulpverlener van belang. Zoals in 
bovenstaande tekst beschreven kan de medisch 
hulpverlener ook handelingen moeten uitvoeren, 
waarvoor zij geen zelfstandige bevoegdheid heeft. 
Zij kan dan uitsluitend in opdracht de handeling 
uitvoeren. Onder functionele zelfstandigheid wordt een 
specifieke bevoegdheid verstaan die wordt toegekend 
aan een specifieke beroepsgroep. Bij een functionele 
zelfstandigheid geldt dat de indicatiestelling door 
een zelfstandig bevoegde moet plaatsvinden, maar 
de uitvoering zonder toezicht door de opdrachtgever 
en zonder diens tussenkomst kan worden uitgevoerd 
(artikel 39 lid 1 Wet BIG).  Mondhygiënisten 
en verpleegkundigen hebben een functionele 
zelfstandigheid voor bepaalde voorbehouden 
handelingen die in een algemene maatregel van 
bestuur staan beschreven, waarbij opgemerkt 
dient te worden dat ambulanceverpleegkundigen 
een extra bevoegdheid hebben voor een aantal 
voorbehouden handelingen ten opzichte van de initiële 
verpleegkundige.  
 
Het is voor de medisch hulpverlener van belang 
om zich te realiseren dat zij met een zelfstandige 
bevoegdheid op zak, ook opdrachten mag geven aan 
niet zelfstandig bevoegden. De medisch hulpverlener 
moet in dit kader aanwijzingen kunnen geven, toezicht 
kunnen houden en zo nodig tussenkomst kunnen 
bieden. Naar verwachting zal deze situatie weinig 
voorkomen. Wel wordt verwacht dat op deze manier de 
medisch hulpverlener een student BMH kan begeleiden 

tijdens de stage, waarbij de student in staat gesteld 
wordt om voorbehouden handelingen daadwerkelijk 
op patiënten uit te voeren. Het gaat te ver om in dit 
artikel in te gaan op de eisen die gesteld worden aan 
de opdrachtverstrekking, maar ik beveel van harte aan 
om hier nog eens goed naar te kijken.  
 
Tuchtrecht 
Het vijfde instrument: tuchtrecht geldt in enig 
afgezwakte vorm voor de medisch hulpverlener. In het 
besluit is in de Nota van Toelichting de volgende tekst 
opgenomen: 
 
De bachelor medisch hulpverleners worden niet 
geregistreerd in een register als bedoeld in artikel 
3 van de wet (het BIG-register). Dit betekent dat de 
bachelor medisch hulpverlener weliswaar onder de 
werking van het tuchtrecht van de wet is gebracht, 
maar dat de tuchtmaatregelen die betrekking hebben 
op inschrijving in het BIG-register niet kunnen 
worden opgelegd. De overige tuchtmaatregelen 
(waarschuwing, berisping en geldboete) kunnen 
worden opgelegd voor wat betreft het verrichten 
van de aangewezen voorbehouden handelingen. 
Andere handhavingsinstrumenten kunnen echter 
onverkort worden ingezet. Onder de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg beschikt de minister 
over de mogelijkheid om een aanwijzing te 
geven aan de betreffende zorgaanbieder en voor 
spoedeisende gevallen beschikt de Inspectie voor 
de gezondheidszorg over een bevelsmogelijkheid.” 
(Ministerie van VWS, 2017). 
 
Het tuchtrecht heeft uitsluitend betrekking op het 
beroepsmatig handelen. Het doel van het tuchtrecht 
is gericht op kwaliteitsbewaking. De maatregelen 
die opgelegd kunnen worden, zijn in de ogen van 
buitenstaanders daarom vaak mild. Het verliezen van 
de bevoegdheid om het beroep te mogen uitoefenen 
is echter wel een maatregel met een zeer hoge 
impact.  
 

Op 1 juni jongstleden hebben de leden van 
de Nederlandse Vereniging voor Bachelor 
Medisch Hulpverleners ingestemd met het 
verenigingstuchtrecht. Met dit verenigingstuchtrecht 
heeft de beroepsvereniging NVBMH procedures 
opgezet om zaken te behandelen, waarbij het lid als 
maatregel ook geroyeerd kan worden. Volgens de 
Nota van Toelichting van de AMvB is aan de registratie 
in het register van de NVBMH geen verplicht 
lidmaatschap van de beroepsvereniging verbonden. 
Voor niet-ingeschrevenen is het verenigingstuchtrecht 
niet van kracht. 
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 Strafbepalingen 
Het zesde en laatste instrument: strafbepalingen is 
ook op de medisch hulpverlener van toepassing. In 
de artikelen 96 tot en met 100 wordt ingegaan op 
het aanrichten van schade, het overtreden van de 
regels van de opdracht en strafbepalingen voor de 
professional die zich niets aantrekt van een maatregel 
die door de tuchtrechter is opgelegd.  
 
Deskundigheidsgebied van de medisch hulpverlener 
Voor de Algemene Maatregel van Bestuur is 
het noodzakelijk om het deskundigheidsgebied 
van de medisch hulpverlener te beschrijven. De 
bevoegdheden die in de artikel 36a-procedure 
worden toegekend, hebben immers alleen betrekking 
op het beroepsmatig handelen van de medisch 
hulpverlener. Wanneer er medische fouten zijn 
gemaakt, zal er ook gekeken worden of het handelen 
binnen het deskundigheidsgebied van de medisch 
hulpverlener valt. Het is immers niet toegestaan 
om handelingen uit te voeren die niet binnen het 
deskundigheidsgebied van de medisch hulpverlener 
vallen. Een hypothetisch voorbeeld hierbij is dat een 
oogarts een complexe leveroperatie gaat uitvoeren. 
De centrale vraag die de professional zich moet 
stellen is opnieuw: ben ik bekwaam en valt het 
binnen mijn deskundigheidsgebied?  

Het Landelijk Platform Bachelor Medische 
Hulpverlening (LPBMH) heeft het 
deskundigheidsgebied van de medisch hulpverlener 
beschreven en vastgelegd in een document 
(LPBMH, 2015). Bij de beschrijving van het 
deskundigheidsgebied is gebruik gemaakt van het 
opleidingsprofiel BMH van de hogescholen, het (toen 
nog concept) beroepsprofiel van de Nederlandse 
Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners 
(NVBMH) en van de deskundigheidsgebieden 
die door het College Zorgopleidingen (CZO) zijn 
beschreven. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van 
het beroepsprofiel van de anesthesiemedewerker, 
zoals is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging 
van Anesthesiemedewerkers.  
 
Met de beschrijving van het deskundigheidsgebied is 
ook een onderbouwing gegeven voor de toegewezen 
voorbehouden handelingen in de AMvB-tekst. In de 
Nota van Toelichting staat een omschrijving van de 
voorbehouden handelingen en specifieke onderdelen 
van deze handelingen. Het toepassen van deze 
handelingen kan reëel verwacht worden tijdens de 
beroepsuitoefening. 
 
Aandachtspunten voor de medisch hulpverlener 
De artikel 36a-procedure is op 1 mei 2017 in werking 
getreden. In de nota van toelichting staat dat een 

zekere kenbaarheid van de medisch hulpverlener 
van belang is. Het is daarom aanbevolen dat de 
medisch hulpverlener ingeschreven staat in het 
kwaliteitsregister van de NVBMH. Dit register zal 
een openbaar register zijn en dus door werkgevers, 
patiënten en andere geïnteresseerden te raadplegen. 
Dit register geeft vergelijkbare informatie als het BIG-
register.  
 
Een aantal medisch hulpverleners heeft naast hun 
BMH-opleiding ook een branchediploma behaald 
zoals de CZO-opleiding anesthesiemedewerker of 
de CZO-vervolgopleiding SEH-verpleegkundige. 
Het is goed om te realiseren dat, wanneer een 
professional in een ziekenhuis in dienst is genomen 
als anesthesiemedewerker, de werkgever verwacht 
dat er gehandeld wordt binnen het functieprofiel 
van de anesthesiemedewerker. Voor een SEH-
verpleegkundige geldt hetzelfde. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de wettelijke bevoegdheid voor deze 
functionarissen anders is. De medisch hulpverlener 
moet met zijn werkgever duidelijk afspraken maken 
over welke voorbehouden handelingen uitgevoerd 
mogen worden en onder welke omstandigheden. Het 
is daarnaast ook van belang dat er functieprofielen 
worden gemaakt binnen de ziekenhuizen en dat de 
functie wordt gewogen in het FWG-functiehuis. De 
beroepsvereniging NVBMH heeft op verzoek een 
voorbeeld beschikbaar.  
 
Gedurende het experiment ligt de beroepsgroep 
onder een vergrootglas. Er zal gekeken worden 
naar de kwaliteit van het geleverde werk en zeker 
ook naar de patiëntveiligheid. Ik hoop van harte 
dat de afgestudeerde medisch hulpverleners in 
samenwerking met de beroepsvereniging een 
proactieve rol gaan innemen en zich inzetten voor het 
welslagen van het experiment.   
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Woord van dank: 
Een woord van dank aan mr. Agnès Kasander-Peek 
voor de constructieve en kritische feedback op het 
artikel.  
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https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-
162.pdf  
 
Ministerie van VWS (1993) ,Wet BIG, geldend op 19 
april 2017. 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2016-08-01 
datum raadpleging 19 april 2017. 
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Anesthesie

‘Als Medisch Hulpverlener   
          het werkveld in!’

Mijn naam is Hanane el 
Moutaouakkil, 25 jaar en 

een afgestudeerd Medisch 
Hulpverlener. In september 
2011 ben ik gestart met de 

opleiding Bachelor Medische 
Hulpverlening. Vijf jaar later, in 

2016, heb ik deze opleiding met 
de afstudeerrichting anesthesie 

gehaald.
 

Na het behalen van mijn afstudeerstage en mijn 
scriptie bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, kreeg 
ik een baan aangeboden. Een aanbod waar ik totaal 
niet op had gerekend, gezien het jaar vertraging wat 
ik had opgelopen en de kijk op Medisch Hulpverleners 
vanuit het werkveld. Vol enthousiasme heb ik ja gezegd 
tegen deze nieuwe uitdaging. Er viel een last van 
mijn schouders, omdat ik mij niet meer druk hoefde 
te maken of ik überhaupt wel een baan zou kunnen 
vinden. Na alle ophef en onzekerheid ga je er als 
Medisch Hulpverlener bijna in geloven dat je het niet 
kan, maar ik ben één van de bewijzen dat we het wél 
kunnen. Het werkveld hoeft voor ons echt niet bang te 
zijn!
 
Ik zit momenteel midden in mijn traineeship om nog 
een jaar ervaring op te kunnen doen in de praktijk. 
Het traineeship is ontwikkeld door de UMC Utrecht 
Academie. Van deze academie krijg ik aan het einde 
van mijn traineeship mijn tweede diploma. Dit is een 
fijne methode om beter te worden in de praktische 
handelingen en om je onder begeleiding verder te 
ontwikkelen in het vak. Daarnaast heb ik het ‘geluk’ 
gehad dat mijn collega’s altijd positief zijn geweest 
en mij de kans hebben gegeven om te laten zien wat 
wij als Medisch Hulpverleners kunnen. Ik ben vanaf 
het begin van mijn traineeship zelfstandig aan het 
werk onder supervisie al dan niet op afstand. Het 
zelfstandig werken en draaien van diensten geeft 
ook het extra beetje zelfvertrouwen en motivatie als 
startend Medisch Hulpverlener. Ik ben dankbaar dat ik 

de kans heb gekregen om de Medische Hulpverleners 
op de kaart te zetten. Ik word door mijn opleiding en 
achtergrond niet beperkt binnen mijn werk. Zo mag 
ik bijvoorbeeld de preoperatieve screening uitvoeren 
op basis van de inhoud van de opleiding Medische 
Hulpverlening en de theoretische kennis die wij van 
daaruit bezitten zonder hier een extra opleiding voor 
te moeten doen.
 
Het is leuk om te zien dat patiënten en collega’s geen 
verschil zien tussen mij als Medisch Hulpverlener en 
collega’s die intern of anders zijn opgeleid. Uiteindelijk 
gaat het erom dat de patiëntenzorg op de eerste plek 
staat en dat deze goed en veilig wordt uitgevoerd. 
Daarnaast ben ik een trotse Medisch Hulpverlener 
die ervan geniet steeds meer collega Medisch 
Hulpverleners tegen te komen op de operatiekamer, 
Spoedeisende Hulp en de Ambulance. 

Hanane el Moutaouakkil
Medisch Hulpverlener anesthesie
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Nieuwsgierig geworden? 

Neem contact op met 

de redactie voor meer 

informatie of bekijk een 

video-impressie via 

youtube SimZiekenhuis HAN

Levensecht

simulatieonderwijs
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Het Simziekenhuis

Gelijktijdig participeren meerdere 
studenten (maximaal 16 studenten 
per ronde) in één overkoepeld, twee 
uur durend scenario; een 
zogenaamd ketenscenario. 
Binnen het ketenscenario 
bekleden zij in duo’s functies die 
overeenkomen met de verschillende 
differentiatierichtingen van de 
bacheloropleiding medische 
hulpverlening (BMH). Deskundigen 
uit het werkveld begeleiden en 
examineren op uitnodiging van de 
opleiding de studenten met veel 
enthousiasme in hun verschillende 
rollen. Patiëntrollen worden zo 
realistisch mogelijk neergezet door 
studenten BMH, verpleegkunde en 
geneeskunde.  
Wat moet u zich bij een 
ketenscenario voorstellen? 
Simulatiepatiënten doorlopen de 

zorgketen zoals dit ook in de praktijk 
zou gebeuren. Ze worden
opgehaald door een ambulance 
op verschillende locaties in het  
onderwijsgebouw of melden zich 
rechtstreeks op de Spoedeisende 
Hulp, al dan niet met een verwijzing 
van de huisarts of hun free call 
card. Ze worden getrieerd en ter 
plaatse behandeld. Hierbij kunnen 
de hulpverleners gebruik maken 
van laboratoriumdiagnostiek en 
radiologisch onderzoek. Zo nodig 
worden de patiënten overgeplaatst 
naar de verkoeverkamer ter 
voorbereiding op een operatie. 
Uiteindelijk worden alle patiënten 
opgenomen in het SimZiekenhuis 
of  naar huis ontslagen. Het 
patiëntaanbod wordt door een 
centrale coördinator gereguleerd 
aan de hand van de vorderingen 

van de studenten tijdens het 
scenario. Er worden dus gelijktijdig 
meerdere  laagcomplexe 
patiënten aangeboden of er wordt 
één patiënt met  een hogere 
complexiteitsgraad ingestuurd. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan patiënten 
met infectieuze problemen, 
hartritmestoornissen, intoxicaties  
en buikklachten. Bij stagneren van 
de doorloop op de SEH wordt het  
patiëntaanbod tijdelijk verlaagd. 
Een volledig ingevuld dossier 
van de verschillende individuele 
patiënten wordt aan het einde van 
het ketenscenario gebruikt voor een 
centrale debriefing. Door met de 
studenten terug te blikken op het 
ketenscenario aan de hand van de 
patiëntdossiers wordt beoogd het 
leerrendement te  maximaliseren.  

“16 studenten in één                        
        overkoepeld, twee
    uur durend scenario.”

Eind juni 2015 opende het SimZiekenhuis HAN voor de allereerste keer haar deuren. In deze 
nieuwe vorm van simulatietraining staan de Crew Resource Management (CRM)-principes 
communicatie en samenwerking centraal tussen de verschillende ketenpartners van de acute 
zorgketen. 

Auteurs: Peter de Vries, Jan Leijtens, Anique Baten
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Willem Popping

Medisch hulpverleners zijn een 
zeer welkome aanvulling op de 
SEH. De medische, evidence-based 
achtergrond is duidelijk merkbaar. 
Je merkt dat verschillende situaties 
en processen meer aandacht en 
diepgang in de opleiding hebben 
gekregen. Ook worden sommige 
aspecten meer uitgediept en van 
meerdere invalshoeken bekeken. Dit 
is een verschil met de traditioneel 
opgeleide SEH verpleegkundigen. De 
medisch hulpverlener heeft meer 
geleerd over de horizon te kijken; 
heeft geleerd meer systematisch 
en evidence-based  te analyseren, 
diagnostiseren, te onderzoeken en 
vervolgens conclusies te trekken.  De 
kracht van Medisch hulpverleners 
is hun bijzonder frisse kijk op 
zorgprocessen en vooral hoe zij die 
kunnen verbeteren. Zij lopen over 
van ideeën en hebben geleerd in 
kansen en uitdagingen te kijken, wat 
leidt tot vernieuwing. 

Soms merk ik terughoudende 
en behoudende reacties van 
traditioneel opgeleide hulpverleners 
uit diverse  instellingen. Deze 
reacties begrijp ik niet altijd: probeer 
de Medisch hulpverleners als een 
kans en uitdaging te zien; niet als 
een beperking! 
Een term die rondom de Medisch 
hulpverleners veel gehoord 
wordt in de praktijk is het gemis 
aan  ‘vlieguren’. Hiermee wordt 
bedoeld het aantal praktijkuren 
welke de Medisch hulpverleners 

in hun opleiding hebben genoten 
en welke zij nodig hebben om 
zich het werk ‘eigen’ te maken 
wanneer zij uiteindelijk na 
diplomering zelfstandig in de 
praktijk gaan werken. Echter, het 
‘hulpverlener zijn’ zit in je. Je hoeft 
geen ‘vlieguren’ te maken om te 
kunnen zeggen: ,,Goedemorgen, 
hoe gaat het met u?” en: ,,Vertelt 
u eens, wat is uw klacht?” en de 
vraag te beantwoorden; ”hoe 
moet ik het protocol volgen?” 
De huidige praktijk laat zien dat 
wellicht de beperkte praktijkuren 
tijdens de opleiding ook gezien 
kunnen worden als een voordeel. 
Omdat niet alle praktijkdetails al in 
het systeem van de hulpverleners 
aanwezig is, wordt zowel in 
de praktijkopleidingstijd als 
inwerkperiodes na diplomering 
doorlopend de academische 
‘waarom vraag’ gesteld. Deze 
waaromvragen doorbreken de 
veelal traditionele aannames en 
zienswijze van de traditioneel 
opgeleide collega`s welke over het 
algemeen al vele jaren in de praktijk 
werkzaam zijn. Mijn ervaring is dat 
de discussies over bijvoorbeeld ‘wat 
is goede zorg’, ‘wat kan beter of 
anders in de diverse zorgprocessen 
onderling’ worden aangewakkerd 
en bediscussieerd worden. De ene 
hulpverlener heeft  meer tijd nodig 
dan de ander, maar dit is in de 
praktijk goed op te vangen door een 
op maat gesneden inwerkperiode 
en enthousiaste begeleiders. Dit 

Sinds juli 2016 ben ik, Willem Popping,  interim-hoofd  SEH in het BovenIJ ziekenhuis. Toen ik in functie kwam 
als hoofd SEH, werkten twee Medisch hulpverleners één maand op de Spoedeisende Hulp. Daarnaast was één 
Medisch hulpverlener in opleiding en liep stage op de SEH. Inmiddels lopen er zes Medisch hulpverleners rond en 
is er één in opleiding. 

is natuurlijk wel afhankelijk van 
welk  level de SEH is en daarmee 
ook de verschillende wijzen en 
tijdsduur van begeleiden. Een 
belangrijke randvoorwaarde is 
de groepscohesie/cultuur waar 
ruimte en onderling vertrouwen en 
respect en vooral de wil aanwezig 
is om met elkaars expertise en 
ervaring te delen, versterken en te 
verbeteren.

Een belangrijke beperking was, 
dat de Medisch hulpverleners tot 
voorkort nog geen BIG-registratie 
hadden, waardoor er een onderling 
afhankelijkheid  bestond tussen de 
diverse opgeleide medewerkers 
op de SEH. Bijvoorbeeld 
zelfstandige diensten inplannen 
en of onderlinge ruilingen met 
bijvoorbeeld eindverantwoordelijke 
bevoegdheden, dat was lastig. 
Echter de ervaring liet zien dat  dit 
wederom een leerzaam traject was. 
De diepgang is en werd gezocht 
om tot diverse en vooral werkzame 
oplossingen te komen. De lerende 
werkomgeving heeft een belangrijk 
positieve impuls gekregen.

Nu het experimenteerartikel 
in de BIG-wet een feit is, hoop 
en verwacht ik dat meerdere 
instellingen hun bedenkingen 
overboord gooien en de 
handen ineen slaan. Als je in de 
bedreigingen sfeer blijft hangen 
dan zal je afdeling nooit tot volle 
bloei komen. Ga de uitdaging aan 

‘De kracht van Medisch Hulpverleners      
         is hun bijzonder frisse kijk op     
                 zorgprocessen’
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Willem Popping

‘De ene hulpverlener 

heeft  meer tijd nodig 

dan de ander, maar dit is 

in de praktijk goed op te 

vangen.’

en zorg dat in het tijdsbestek van de komende 5 jaar, zolang de voorlopige registratie voor 
de hulpverleners geldt, er een gedegen en goed onderbouwd rapport aan de dan zittende 
minister en zorgorganisaties wordt aangeleverd voor een definitieve BIG-registratie. 
Mochten er verbeterpunten zijn pak die met elkaar aan en ga voorwaarts om de zorg te 
verbeteren.

Willem Popping, Hoofd SEH BovenIJziekenhuis a.i.
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Ziekenhuizen zijn verplicht om 
de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling te gebruiken 

bij de signalering van huiselijk 
geweld. Op dit moment wordt 

er in de meldcode vermeld, dat 
specifieke vormen van huiselijk 

geweld mogelijk een andere 
aanpak vereisen.

‘Kan eergerelateerd 
     geweld herkend 
        worden op een             
    Spoedeisende hulp?’

Eergerelateerd geweld is zo’n 
specifieke vorm van huiselijk 
geweld. In grote lijnen valt 
eergerelateerd geweld onder 
huiselijk geweld of onder 
kindermishandeling, indien het 
slachtoffer minderjarig is. Onder 
huiselijk geweld verstaat men 
het ‘toebrengen van geweld aan 
een slachtoffer door iemand 
uit huiselijke- of familiekring’. 
Als definitie van eergerelateerd 
geweld wordt de definitie van 
Ferwerda & Leiden (2015) 
gebruikt: “Eergerelateerd geweld 
is elke vorm van geestelijk of 
lichamelijk geweld, gepleegd 
vanuit een collectieve mentaliteit 
in reactie op een (dreiging van) 
schending van de eer van een 
man of vrouw en daarmee van 
zijn of haar familie waarvan de 
buitenwereld op de hoogte is of 
dreigt te raken”. 

Diverse onderzoeken hebben 
zich gericht op de verscheidene 
vormen van eergerelateerd 
geweld. Het overview artikel van 
Bakker, Meintser en Snelders uit 
2012, het systematic review van 
Kulczycki en Windle uit 2011 en 
het uitgebreide onderzoek van 
Haguea, Gill, & Begikhania uit 
2012, die grootschalige interviews 
afnam bij politie, hulporganisaties 
en slachtoffers of nabestaanden 
van eergerelateerd geweld 
in zowel Kurdistan als het 
Verenigd Koningrijk, komen 
allen uit op dezelfde tweedeling. 
Eergerelateerd geweld kan zich 
uiten in fysiek geweld (o.a. slaan, 
verminking, vrouwenbesnijdenis, 
gedwongen abortus, moord en 
poging tot moord, gedwongen 
zelfmoord, seksueel misbruik) 
en psychisch geweld (o.a. 
vrijheidsberoving, uithuwelijking, 

verstoting, genezingsrituelen). 
Niet alleen wetenschappelijk 
onderzoekers houden zich bezig 
met eergerelateerd geweld, maar 
ook nationale en internationale 
hulporganisaties houden zich 
bezig met dit onderwerp. Een 
voorbeeld is het Flying Team 
Against Violence, welke een 
samenwerking vormt tussen 
verschillende hulporganisaties 
uit Cyprus, Duitsland, Zweden, 
Turkije en Nederland. Het UN 
Refugee Agency van de Verenigde 
Naties houdt wereldwijd bij 
hoeveel mensen er op de vlucht 
zijn, inclusief het land van 
herkomst van de vluchtelingen 
en waar zij naar toe reizen. Zij 
heeft geconstateerd dat er in 
2015 wereldwijd per minuut 
gemiddeld 24 personen op de 
vlucht sloegen. Meer dan de helft 
van alle vluchtelingen kwam uit 

Afstudeeronderzoek afstudeerrichting SEH, Hogeschool Utrecht. Het volledige afstudeeronderzoek kan opgevraagd worden bij de eerste auteur

Auteurs: Amber Buitenkant Bachelor of Health, medisch 
hulpverlener SEH Bovenij Ziekenhuis & dr. Mariska den 

Hartog, Hogeschooldocent BMH Utrecht
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Syrië, Afghanistan en Somalië, 
waarvan Turkije het grootse aantal 
heeft opgevangen. Meer dan één 
miljoen vluchtelingen besloten de 
overtocht naar Europa te wagen. 
Om een voorbeeld te geven: In 
Nederland waren er 18.700 asiel 
aanvragen van Syrische burgers 
en 17.400 van Somalische burgers 
(UNHCR The UN Refungee Agency, 
2016). Dit is relevant in het kader 
van eergerelateerd geweld, omdat 
Syrië en Afghanistan volgens de 
factsheet van Bakker & Felten 
(2011) typische landen vormen 
waar nog steeds sprake is van 
sterke eerculturen. Somalië is 
bijvoorbeeld één van de landen 
waar meisjesbesnijdenissen plaats 
vinden.  
Deze vluchtelingenstroom geeft 
aan dat er een toenemend aantal 
individuen in Europa asiel zoekt 
vanuit landen waar eergerelateerd 
geweld voor komt. Dit zou 
logischerwijs kunnen leiden tot 
meer situaties in Europa waarin 
sprake is van eergerelateerd 
geweld. Internationaal zijn er 
inderdaad aanwijzingen dat er 
sprake is van een toename van 
eergerelateerd geweld in Europese 
landen (Payton 2014; Sadowa, 
2015). Hierdoor zou er dus ook in 
Nederland een toename verwacht 
kunnen worden van geweld dat 
het beschermen van de familie-eer 
als motief heeft.  
 
Wellicht in samenhang 
met de toenemende 
vluchtelingenstromen, wordt in 
Nederland de laatste jaren steeds 
meer aandacht besteed aan 
eergerelateerd geweld. Zo heeft 
het kabinet in 2015 drie miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor 
de aanpak van huwelijksdwang, 
homofobie en eergerelateerd 
geweld (Rijksoverheid, 2015). Al 
eerder, in 2008, is het Landelijk 
Expertisecentrum Eergerelateerd 
Geweld (LEC EGG) opgericht in 
opdracht van het Ministerie van 
Veiligheid & Justitie. Het LEC EGG 
doet wetenschappelijk onderzoek 

naar eergerelateerd geweld en 
adviseert de politiekorpsen
in Nederland. 

Uit diverse onderzoeken 
(Kulczycki &Windle, 2011; 
Bakker & Aydogan, 2005; 
Alizadeh, Törnkvist & Hylander, 
2011) is naar voren gekomen 
dat er jaarlijks wereldwijd 
zo’n 5000 vrouwen en meisjes 
overlijden door eerwraak. In het 
jaarverslag van Het Landelijk 
Expertisecentrum Eergerelateerd 
Geweld van 2015 is te zien dat in 
2014 in Nederland 460 meldingen 
van eergerelateerd geweld 
binnenkwamen waarvan er in 119 
van de gevallen sprake was van 
mishandeling. Daarnaast waren er 
veertien meldingen van moord/
doodslag.  
 
Het Flying Team Against Violence 
heeft elk deelnemend land, 
waaronder ook Nederland, 
een good practice laten 
opstellen voor de aanpak van 
eergerelateerd geweld (MOVISIE, 
the Netherlands, 2012). Geen van 
alle landen hebben tot zoverre 
iets beschreven over herkenning 
of signalering van eergerelateerd 
geweld in het ziekenhuis. Er mag 
echter verwacht worden, dat 
de effecten van eergerelateerd 
geweld ten dele zichtbaar zullen 
worden in ziekenhuizen, waar 
slachtoffers zich zullen laten 
behandelen. Hierdoor bestaat de 
kans dat de medewerkers op de 
SEH er ook meer mee in aanraking 
zullen komen. De Spoedeisende 
Hulp van het Meander Medisch 
Centrum is zich hier bewust van. 
Vanuit hen ontstond  de vraag om 
het signaleren van eergerelateerd 
geweld bij de patiënten op de 
Spoedeisende Hulp beter in 
kaart te brengen. Deze vraag 
is beantwoord middels een 
(afstudeer)onderzoek. 
 
De hoofdvraag voor dit onderzoek 
luidt: ‘Is het op de SEH mogelijk 
om eergerelateerd geweld te 

categoriseren onder huiselijk 
geweld ofwel kindermishandeling, 
of is er een specifiek protocol 
voor nodig op de Spoedeisende 
Hulp van het Meander Medisch 
Centrum?’ 
Voor het beantwoorden van 
deze vraag wordt er gebruik 
gemaakt van de volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Welke signalen van 
eergerelateerd geweld zijn 
relevant voor herkenning van 
eergerelateerd geweld op de SEH?  
2. Waarin verschilt eergerelateerd 
geweld van huiselijke geweld en 
kindermishandeling?  
3. Ervaren SEH-verpleegkundigen 
in het Meander MC problemen 
in de toepassing van het protocol 
kindermishandeling/huiselijk 
geweld na vermoeden van 
eergerelateerd geweld? Zo ja, 
welke? 
4. Welke behoeften bestaan bij 
de SEH-verpleegkundigen in het 
Meander MC m.b.t. het signaleren 
van eergerelateerd geweld? 
 
Methode:  
Door middel van systematisch 
literatuuronderzoek is er 
achterhaald welke literatuur er 
bekend is rondom het signaleren 
van eergerelateerd geweld.  Er 
is systematisch gezocht naar 
literatuur, op basis van de mate 
van bewijskracht. Er is gezocht 
binnen de zoeksystemen Pubmed 
CINAHL, Cochrane, ASP: Academic 
Search Premier, Google Scholar, 
Springer Link en Lucas. Voorts 
zijn semi-gestructureerde 
diepte-interviews afgenomen 
bij de verpleegkundigen op de 
SEH. Hierbij is gekeken naar 
de knelpunten in het huidige 
protocol en waar de behoeftes 
liggen van de verpleegkundigen. 
Er zijn 7 SEH-verpleegkundigen 
geïnterviewd, voordat het punt 
van verzadiging van informatie 
was bereikt en er geen 
nieuwe informatie meer werd 
verkregen. De interviews werden 
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opgenomen, verbati m uitgewerkt 
en vervolgens gecodeerd volgens  
het systeem van Boeije (2005).  

Resultaten:  
Deelvraag 1: Welke signalen van 
eergerelateerd geweld zijn relevant 
voor herkenning van eergerelateerd 
geweld op de SEH? 
De vormen van eergerelateerd 
geweld variëren. Dit kan 
uiteenlopen van een bedreiging tot 
zelfs een eermoord. Aangezien deze 
vorm van geweld zo divers is, zijn de 
signalen niet erg eenduidig. Movisie 
heeft  een signaleringslijst (zie fi guur 
1) opgesteld waarop alle signalen 
kunnen worden aangevinkt. Er 
staan verschillende algemene 
signalen op. Deze zijn daardoor 
ook van toepassing op huiselijk 
geweld. Voornamelijk de signalen 
die worden benoemd bij het kopje 
‘gedrag’ zijn van toepassing op 
zowel eergerelateerd geweld als 
huiselijk geweld. Voorbeelden 
hiervan zijn: normafwijkend gedrag, 
woede, vlakke emoti es, schuw, 

brutaal, hyperacti ef, neerbuigend, 
wantrouwend en verdedigend. Als 
er verder wordt gekeken, worden er 
ook specifi ekere signalen gegeven 
voor eergerelateerd geweld zoals: 
gehaald/gebracht worden en/of 
surveillance door broers of neven 
op school/werk, niet zelfstandig 
mogen reizen, eerdere meldingen 
van huiselijk geweld, mishandeling 
of burengerucht op het adres van 
betrokkene, begeleiding naar dokter 
of hulpverlening, het onthouden 
van medische zorg, verzoek 
tot geheime abortus, verzoek 
tot maagdelijkheidsverklaring. 
In het casusonderzoek van 
Torre & Schaap (2005) werden 
aanwijzingen gevonden voor 
soortgelijke signalen zoals sociale 
controle, gedragsverandering, 
onverschilligheid en verdacht 
medisch consult waarbij men kan 
denken aan de vraag om geheime 
abortus of een vrouw die niet vrijuit 
durft  te spreken in het bijzijn van 
een begeleidend persoon.  
Een probleem vormt echter dat 

de aard van een contact op de 
spoedeisende hulp nu eenmaal 
kortstondig en (meestal) eenmalig 
is. De aard van het contact 
met de pati ënten op de SEH 
belemmert het signaleren van 
eergerelateerd geweld. Veel 
van deze signalen kunnen dan 
ook niet herkend worden of tot 
uiti ng komen in een zodanig 
korte ti jd. Dat iemand begeleid 
wordt door een familielid is niet 
bepaald bijzonder op een SEH. De 
verzoeken tot geheime abortus of 
maagdelijkheidsverklaring zouden 
eventueel kunnen voorkomen 
op een SEH, maar vermoedelijk 
komt dit eerder bij een huisarts of 
specialist terecht.  
 
Uit het literatuuronderzoek 
blijkt dat er op dit moment geen 
signalen bekend zijn die relevant 
zijn voor het herkennen, signaleren 
en aanpakken van eergerelateerd 
geweld op de Spoedeisende Hulp. 
In deelvraag 2 wordt gekeken 
naar het onderscheid tussen 

Figuur 1 Bron: www.huiselijkgeweld.nl
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huiselijk geweld en eergerelateerd 
geweld. Dit onderscheid blijkt te 
worden gemaakt door het motief 
dat zich achter het geweld voor 
doet. Het achterhalen van een 
motief voor geweld is echter geen 
taak voor een  verpleegkundige. 
Deelvraag 3 onderzocht of 
SEH-verpleegkundigen in 
het Meander MC problemen 
ervaren in de toepassing van het 
protocol kindermishandeling/
huiselijk geweld na vermoeden 
van eergerelateerd geweld.  Na 
analyse van de interviews blijkt 
dat de ervaringen van de SEH-
verpleegkundigen, betreffende 
de signalering van eergerelateerd 
geweld, nihil is. Slechts één 
respondent is daadwerkelijk 
in aanraking geweest met een 
casus van eergerelateerd geweld. 
In dat geval gaf het slachtoffer 
zélf aan dat er sprake was van 
geweld met eermotief. De 
respondenten vermoeden zelf 
dat afkomst, cultuur en geslacht 
mogelijke specifieke signalen 
vormen voor signalering van 
eergerelateerd geweld. Deelvraag 
4 onderzocht de behoeften bij 
de SEH-verpleegkundigen m.b.t. 
het signaleren van eergerelateerd 
geweld. Hier wordt door de 
respondenten aangegeven dat er 
onvoldoende aandacht voor- en te 
weinig kennis van de signalering 
van eergerelateerd geweld is. De 
meningen zijn verdeeld of deze 
vorm van geweld een andere 
aanpak behoeft dan de aanpak die 
zij hanteren bij Huiselijk geweld of 
Kindermishandeling. 
 
Conclusie en discussie: 
De onderzoeksresultaten wijzen 
erop dat er géén apart protocol 
nodig is voor eergerelateerd 
geweld. Ten eerste zijn er op dit 
moment geen specifieke signalen 
bekend die ervoor zouden kunnen 
zorgen dat de SEH-verpleegkundige 
dit fenomeen zelf zou kúnnen 
signaleren. Uit de literatuur 
komen dus geen signalen naar 
voren die behulpzaam zijn in de 
herkenning van eergerelateerd 

geweld op de SEH. Het is daarom 
logisch en daarbij passend, dat 
ook de respondenten zelf géén 
signalen kunnen benoemen die in 
de acute zorg bruikbaar zijn. Wat 
verder naar voren komt, is dat de 
verpleegkundigen zelf het idee 
hebben dat er lacunes zijn in hun 
kennis en kunde. Hierdoor zijn zij 
zelf debet aan het niet signaleren 
van eergerelateerd geweld op 
de SEH. Zij denken daarom dat 
scholing hen kan helpen. Het 
moge echter duidelijk zijn, dat 
scholing op dit moment niet zal 
helpen in het vaker signaleren 
van deze vorm van geweld op de 
Spoedeisende Hulp, omdat ook 
in de internationale literatuur 
op dit moment geen signalen te 
vinden zijn die bruikbaar zijn op de 
setting van de Spoedeisende Hulp. 
Wellicht kan scholing wel bijdragen 
aan het ‘ontschuldigen’ van de 
verpleegkundigen. Daarnaast kan 
het wellicht voorkomen dat er 
niet-haalbare eisen of richtlijnen 
worden gesteld, bijvoorbeeld 
gericht op een toename van 
signalering van eergerelateerd 
geweld op de SEH. In de situatie 
dat een patiënt zelf meldt dat 
er sprake is van eergerelateerd 
geweld, kan men met de huidige 
protocollen die er zijn voor de 
signalering en aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
voldoende uit de voeten. Wanneer 
het betreffende protocol gevolgd 
wordt, komt men vanzelf bij de 
stap om advies in te roepen van 
gespecialiseerde hulp organisaties, 
welke ook specifiek advies kunnen 
geven.  
 
Beperkingen: 
De gevonden resultaten vanuit 
de literatuur zijn tijdsgebonden 
en alleen op dit moment  van 
toepassing. Aangezien dit 
onderwerp nog een relatief nieuw 
begrip is in de zorg, zullen hier 
in de toekomst hopelijk meer 
onderzoeken naar worden gedaan, 
wat leidt tot voortschrijdende 
inzichten.  
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‘Wij zijn erop gebrand 
       dit te laten slagen’

Begin dit jaar zijn bij de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-
Noord (RAV Brabant MWN) zes gediplomeerde Bachelor Medisch Hulpverleners 

(BMH) aangenomen voor het doorlopen van een traineeship in de ambulancezorg. 
De NVBMH ging in gesprek met drie werknemers van de RAV Brabant MWN: Risco 

van Vliet, verpleegkundig specialist acute zorg; Stefan Haerkens, BMH-trainee 
ambulancezorg in Uden en Ramón van Vuurst, BMH-trainee ambulancezorg in 

Tilburg. Zij werkten allen mee aan het interview op persoonlijke titel.

Auteur: Daan Jongbloets, Fotografie: Ruud Verhalle
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‘Die wijsheid haal ik vooral 
uit andere landen’

Ambulance traineeship

Wat is jouw visie op de BMH?
Risco van Vliet: “Ik denk dat het 
tekort aan mensen in de nabije 
toekomst vraagt om een andere 
aanpak dan het opleiden via de 
oorspronkelijke opleidingsroute. De 
BMH-opleiding zit goed in elkaar, er 
wordt bijvoorbeeld veel aandacht 
besteed aan de ziektebeelden 
en de ABCDE-methodiek. De 
huidige verpleegkundigen in 
de ambulancezorg hebben dat 
pas het laatste half jaar van de 
ambulance-academie aangeboden 
gekregen. Daarnaast denk ik 
dat er ook andere professionals 
op straat kunnen werken, naast 
de ambulancechauffeur en 
-verpleegkundige. Die wijsheid 
haal ik vooral uit andere landen. 
Door de BMH een kans in de 
Nederlandse praktijk te geven, 
gaan we zien of dat ook hier het 
geval gaat zijn”. Trainee Stefan 
Haerkens deelt de mening van 
Risco: “Gedurende de gehele 
BMH-opleiding ben ik vastberaden 
geweest om als BMH’er binnen 
de ambulancezorg aan het werk 
te gaan. Het traineeship dat mij 
nu is aangeboden als persoonlijk 
leertraject gaat mij zeker 
ondersteunen in deze ontwikkeling, 
naast de reeds opgedane kennis 
uit de BMH-opleiding”. Ook Ramón 
van Vuurst is positief gestemd: 
“We moeten ons nu gaan bewijzen 
in de praktijk. Mijn collega’s zijn 
ook positief, samen gaan we er het 
beste van maken”.

Welke ervaringen heb je met de 
BMH?
“Ik heb vooral ervaring met 
stagiaires van de BMH.” vertelt 
Risco. “Die weten minder dan 
afgestudeerden. We moeten 
vanuit de praktijk dan ook niet 
verwachten dat ze al op het 
eindniveau zitten. De opleiding 

wordt daarom als snel als negatief 
bevonden, omdat stagiaires 
nog een hoop moeten leren. De 
verwachtingen liggen hoog, omdat 
we gewend zijn afgestudeerde 
professionals te krijgen. Ik vind dat 
we daarom onze verwachtingen 
beter af moeten stemmen op deze 
beginnende studenten. Over de 
begeleiding van de laatstejaars 
kan ik kort zijn: Je hebt er goede 
en minder goede bij. Het niveau 
van ziektebeelden is bij iedereen 
goed, rijtjes van de ABCDE kunnen 
zo worden opgedreund. Maar de 
vertaling van de klinische blik naar 
de praktijk blijkt voor sommigen 
erg moeilijk. Je kunt bijvoorbeeld 
geleerd hebben hoe een persoon 
met respiratoire insufficiëntie 
eruitziet, maar als het dan in de 
praktijk voorkomt, blijkt dit toch 
lastiger dan gedacht. Door een 
tekort aan praktijkuren lopen 
stagiaires hier tegenaan. Maar daar 
gaan we aan werken binnen de RAV 
Brabant Midden West-Noord door 
de traineeships aan te bieden. 

Even ter vergelijking: Toen ik van 
de ambulance academie afkwam, 

Wat zijn de verwachtingen van de 
trainees?
Risco: “De aangenomen trainees 
zijn zelfverzekerd en hebben een 
goed reflectief vermogen. Hierdoor 
kunnen zij problemen signaleren 
en feedback meteen omzetten 
in (nieuwe) leerdoelen en acties. 
Ze gaan veel leren van de stages, 
waarna ze bij terugkomst op de 
ambulance keihard moeten gaan 
werken. Ze zijn er allemaal op 
gebrand om het te laten slagen, 
want alle aangenomen trainees 
willen graag die baan bij de RAV 
Brabant MWN hebben. Ik verwacht 
dat het allemaal goed zal gaan. 
Over een paar jaar zeggen we “zie 
je nou wel!” en zal je zien dat er 
meer trainees komen. Een keer in 
de maand is er een intervisie met 
alle trainees samen, dat samen 
wordt opgezet met de Hogeschool 
Utrecht (HU). De trainees kunnen 

had ik ook nog nooit een kind met 
respiratoire insufficiëntie gezien. 
Door vlieguren te maken, kom je 
uiteindelijk aan ervaring. Want het 
is op de ambulance uiteindelijk 
wel een ervaringsberoep.”
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dus ook samen sparren over de 
problemen waar zij tegenaan 
lopen. Een ander veelbesproken 
onderwerp door verpleegkundigen 
is de weerbaarheid van de trainees. 
De vraag is of zij niet te zwaar 
geraakt worden door mensen met 
kanker of kinderen die overlijden. 
Dat is iets dat we nauwkeurig gaan 
observeren. Ik denk dat zij een 
andere overlevingsmodus hebben 
dan onze huidige verpleegkundigen, 
omdat BMH’ers veelal geen 
kinderen hebben. Situaties uit 
de praktijk worden pas als heftig 
ervaren als je ze kunt projecteren 
op jouw eigen omgeving. BMH’ers 
hebben een ander referentiekader 
dan de huidige verpleegkundigen. 
En er gaan ongetwijfeld uitdagingen 
ontstaan, maar die gaan we 
aanpakken!

Afgelopen maand is er een 
bootcamp georganiseerd op 
de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN). Dat is een cursus 
waarin de trainees in een paar 
dagen weer een opfrissing krijgen 
van belangrijke theorie en waar 
ze veel praktijkscenario’s kunnen 
oefenen, onder andere in een 
SimZiekenhuis.
Na de bootcamp volgt een 
nulmeting, waarbij de trainees 
precies weten welke hulpverlening 
zij wel beheersen en waar nog 
verbetering mogelijk is. Daarbij 
worden de doelen voor in het 
traineeship opgeschreven. In het 
traineeship gaan de BMH’ers, zoals 
hierboven beschreven, stagelopen 
op verschillende afdelingen. Daarna 
volgt er ook een assessment, 
dat vergelijkbaar is met het 
regionaal assessment binnen de 
RAV Brabant MWN. Daaruit volgt 
ook een aantal leerpunten, die 
in de lange stage binnen de RAV 
worden meegenomen. Na het hele 
traineetraject moeten de BMH’ers 
het landelijke assessment doen op 
de academie voor ambulancezorg 
in Harderwijk, dat reguliere 

ambulanceverpleegkundigen 
ook moeten doen. Dat landelijke 
assessment is samen met een 
ambulancechauffeur.”

Hoe kijk je aan tegen de 
zelfstandige bevoegdheid van de 
BMH?
Risco: “Binnen de ambulancezorg 
werkt iedereen volgens het 
LPA. Naast de voorbehouden 
handelingen, kijkt de RAV 
Brabant MWN naar een aantal 
andere zaken, voordat zij 
haar medewerkers bevoegd 
en bekwaam acht. Hieronder 
vallen ook gesprekken met de 
zorgevaluatiebegeleider, een 
jaargesprek met de manager en 
een minimum aantal werkuren.

Bevoegd en bekwaam is binnen 
de RAV dus losgehaald van de 
handeling zelf. Daarnaast ben 
je als zelfstandig bevoegde ook 
zelf verantwoordelijk voor de 
nascholing. Dat geldt ook voor 

verpleegkundig specialisten. Voor 
de ambulanceverpleegkundigen 
geldt een opgesteld pakket van 
nascholingen, dat geconsumeerd 
dient te worden door de 

verpleegkundigen, voordat zij 
door het medisch stafbureau 
bevoegd en bekwaam worden 
geacht. Het is dus van belang dat 
je als BMH’er goed op de hoogte 
bent van de richtlijn registratie 
en herregistratie binnen het 
kwaliteitsregister van de NVBMH: 
Eigen verantwoordelijkheid voor 
jouw registratie is dus belangrijk. 
Er wordt echter wel vanuit gegaan 
dat de BMH’ers in de molen van 
de ambulanceverpleegkundigen 
meegaan en dus ook het pakket 
aan verplichte nascholingen 
volgen, waaronder ook een 
aantal verplichte intervisiedagen, 
gesprekken met de teammanager 
en het goed functioneren in het 
team .”

Conclusie
Alle betrokken partijen zijn erop 
gebrand om de traineeships te 
laten slagen. De NVBMH wenst 
hen dan ook veel succes daarbij!

‘Eigen 
verantwoordelijkheid voor 

jouw registratie is dus 
belangrijk’
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Wil jij acute zorg combineren met organisatorische taken?
 Voor de afdeling Spoed Eisende Hulp zoeken wij een enthousiaste

senior SEH-verpleegkundige  / senior medisch hulpverlener 
SEH

Het ziekenhuis
Het BovenIJ ziekenhuis is een persoonlijk, verbindend en ondernemend ziekenhuis in Amsterdam-Noord dat 
kleinschaligheid combineert met een persoonlijke, pati ëntgerichte aanpak met moderne medische technologieën. 
Een ziekenhuis dat veilige en kwalitati ef goede medische specialisti sche behandeling en diagnosti ek levert en hét 
electi eve centrum is voor de regio Amsterdam, Zaanstreek en Waterland. 
We hebben als mott o “zorg goed voor elkaar”. We willen de zorg voor onze pati ënten goed voor elkaar hebben en 
ook goed voor elkaar zorgen om samen in te kunnen spelen op veranderingen in de zorg. 

De afdeling
De Spoedeisende Hulp heeft  7 behandelkamers, waarvan 1 shockroom, en 2 Eerste Hart Hulp-kamers. Op de SEH 
worden ± 20.000 pati ënten op jaarbasis gezien. De SEH heeft  een geïntegreerde huisartsenpost (HAP), waardoor 
pati ënten 24/7 terecht kunnen voor zowel 1e als 2e lijns acute zorg. Op de afdeling zijn SEH-verpleegkundigen, 
medisch hulpverleners SEH, cursisten, arts-assistenten en doktersassistenten/medisch secretaresses werkzaam. De 
senior SEH-verpleegkundige ontvangt direct leiding van het teamhoofd SEH. 

De functi e
Als senior ben je, naast zorgtaken, belast met senior-taken, waarin je het teamhoofd ondersteunt. Je zorgt voor 
een opti maal verloop van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, onder eindverantwoordelijkheid van het 
teamhoofd. De belangrijkste taken zijn: 
•  het triëren, verplegen en begeleiden van pati ënten op de SEH
•  het organiseren en coördineren van de dagelijkse werkzaamheden op de afdeling
•  eerste aanspreekpunt zijn voor het personeel, medisch specialisten en arts-assistenten
•  fungeren als sparringpartner van het teamhoofd 
•  het deelnemen aan of leiden van projecten en werkgroepen
•  het waarnemen van het teamhoofd bij korte afwezigheid

Wij vragen
•  het diploma SEH-verpleegkundige of het diploma Bachelor Medisch Hulpverlener (SEH) en bij voorkeur een       
     afgeronde managementopleiding (middenkader) 
•  ruime ervaring als SEH-verpleegkundige of als BMH-er en bij voorkeur leidinggevende ervaring
•  organisatorische kwaliteiten, initi ati ef durven nemen, besluitvaardigheid en vindingrijkheid
•  voorbeeldgedrag, uitstekende sociale en communicati eve vaardigheden 
•  het vermogen anderen te moti veren, corrigeren en overtuigen

Wij bieden
•  arbeidsvoorwaarden conform de Cao Ziekenhuizen
•  een dienstverband voor minimaal 32 uur per week (0,89 ft e)
•  een rooster met voornamelijk dagdiensten op maandag t/m vrijdag, met enige regelmaat ook avond-, nacht- of          
    weekenddiensten 
•  een salaris in FG 55 (maximaal € 3840,- bruto per maand op fullti me basis)
•  een vakanti etoeslag van 8,33%, een eindejaarsuitkering van 8,33% en een goed pakket aan secundaire        
    arbeidsvoorwaarden, waaronder het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA).

Informati e & sollicitati e
Je bent van harte welkom om een dagje mee te lopen en de sfeer te proeven! Voor meer informati e kun je contact 
op nemen met Arthur Kieft , teamhoofd SEH, op telefoonnummer 020-6346445. 
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Ik voel, ik voel wat jij
   (misschien) niet voelt…

Een BMH student vertelt:

Tijdens haar laatstejaars 
stage als doktersassistente 
in een huisartspraktijk 
komt een jongeman met 
pijn op de borst binnen. De 
jongeman komt zelden bij 
de huisarts en heeft een 
blanco voorgeschiedenis. 
De stagiaire meet de vitale 
functies en draait een ECG. 
Er zijn geen bijzonderheden 
bij de metingen, het ECG 
mag ze niet beoordelen dus 
deze legt ze bij de huisarts 
neer. Hij beoordeelt dat er 
op het ECG geen afwijkingen 
zichtbaar zijn. De stagiaire 
vertrouwt het niet, ze heeft 
een niet-pluisgevoel. Ze laat 
het ECG door een andere 
huisarts beoordelen en hij 
constateert wel afwijkingen. 
De jongeman wordt naar het 
ziekenhuis vervoerd…

Pluis/niet-pluisgevoel

Acteur: Corrie Timmermans – De Bruijn, MPA, Docent BMH, HU

Inleiding
Toegeven aan het niet-pluisgevoel, 
terwijl instrumenten als een 
anamnese, lichamelijk onderzoek 
of beeldvorming geen afwijkingen 
laten zien is niet gemakkelijk. 
Behalve een ´niet-pluisgevoel´ heb 
je weinig in handen om hard te 
maken dat er (meer) onderzoek 
moet plaatsvinden. Het niet-
pluisgevoel kenmerkt zich door 
een gevoel van ongerustheid. Deze 
ongerustheid is moeilijk onder 
woorden te brengen als onderzoek 
jouw gevoel niet kan staven. Het 
komt regelmatig voor dat een 
(para)medicus een beslisboom, 
standaard of protocol naast zich 
neerlegt op grond van het pluis/
niet-pluisgevoel. Want elke (para)
medicus weet; handel je niet, dan 
blijft dat gevoel dagenlang knagen. 

Het valt niet te ontkennen dat 
het pluis/niet-pluisgevoel (het 
zogenaamde PNP) een integraal 

onderdeel van het diagnostisch 
redeneren is geworden, welke 
met name in de eerstelijns 
gezondheidszorg wordt toegepast. 
Huisartsen, maar ook paramedici 
zoals verloskundigen, (wijk)
verpleegkundigen en ambulance 
personeel zijn zich bewust van 
de tem ´pluis/niet-pluis´ en 
herkennen en hanteren dit begrip.  
Een verwijzing naar een medisch 
specialist, met de vermelding 
niet-pluisgevoel, wordt veelal 
door medisch specialisten 
serieus genomen, hoewel de 
medisch specialist in eerste 
instantie niet weet waar hij/
zij (naar) moet gaan zoeken. De 
medisch specialist heeft in ieder 
geval veel meer mogelijkheden 
tot onderzoek beschikbaar dan 
een huisarts of een andere 
eerstelijnspara(medicus). Dit 
grote aanbod aan mogelijkheden, 
zoals onderzoek, overleg en 
samenwerking met verschillende 

disciplines op één en dezelfde 
werkvloer, maakt dat de medisch 
specialist de term pluis/niet-pluis 
mogelijk minder vaak hanteert, 
maar deze ongetwijfeld wel als 
zodanig herkent.

Volgens Stolper et al., (2011), die 
promotieonderzoek verrichtte 
naar het pluis/niet-pluisgevoel, is 
het gevoel gebaseerd op kennis 
en ervaring. Door het (jarenlang) 
opbouwen van een kritische blik 
wordt het pluis, niet-pluisgevoel 
als het ware geactiveerd en 
gestimuleerd (Stolper & Van 
de Wiel, 2011). Bij een net 
afgestudeerde Bachelor Medisch 
Hulpverlener (BMH’er) mag 
gezegd worden dat er voldoende 
kennis aanwezig is, maar spreken 
we van weinig ervaring. Ervaring 
wordt (gedurende de opleiding) 
opgedaan tijdens de stages, 
simulatieonderwijs en klinisch 
redeneren. Met name het klinisch 
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Ik voel, ik voel wat jij
   (misschien) niet voelt…

redeneren geeft de student een 
eerste aanzet tot het aanleren van 
het diagnostisch redeneren. Het 
analytisch denkproces wordt in gang 
gezet, het intuïtieve (denk)proces 
volgt later.

Gut feelings
Het pluis/niet-pluisgevoel wordt 
door ieder op zijn eigen persoonlijke 
wijze ervaren, herkend en mogelijk 
erkend. Toch lijkt het zo dat 
niemand echt zijn vinger kan leggen 
op een volledige en allesomvattende 
uitleg van de term pluis/niet-pluis, 
immers; het is een gevoel of emotie. 
Geraadpleegde encyclopedieën 
laten zich niet verleiden om het 
pluis/niet-pluisgevoel te vangen 
in een of twee kenmerkende 
metaforen. Voor iedere hulpverlener 
heeft het niet-pluisgevoel zo haar 
eigen betekenis, maar kenmerkend 
voor een ieder is een gevoel van 
ongerustheid wat zich niet laat 
uitleggen. Het laat zich mogelijk het 
beste uitleggen als 'Gut Feelings'. In 
onderzoek naar gut feelings wordt 
aangegeven dat kennis en ervaring 
een niet-pluisgevoel kunnen 
ontwikkelen (Stolper et al, 2009). 
Verder zegt Stolper et al (2009) dat 
het niet-pluisgevoel het analytisch 
vermogen aanwakkert. Stolper 
(2009) concludeert dus dat een niet-
pluisgevoel de (para)medicus dwingt 
om verder te kijken dan zijn neus 
lang is. Wat men geleerd heeft komt 
niet (altijd) overeen met wat men 
voelt en ziet.
 
Skilled intuition
De term ‘skilled intuition’, oftewel 
intuïtieve kennis wordt door 
Stolper (2011) uitgelegd als een 
(para) medicus die door kennis en 
ervaring in staat is routinematig te 
beslissen en tot reflectie te komen 
wanneer iets niet klopt. Vanuit 
deze beschrijving van de skilled 
intuition betekent dit dat een jonge 
net afgestudeerde hulpverlener 
voldoende kennis bezit, maar 
deze aan ervaring moet koppelen. 
Tijdens de opleiding tot bachelor 
medisch hulpverlener  wordt de 

student geconfronteerd met vele 
(nagebootste) acute situaties. 
De kracht van de opleiding is de 
gedegen aangeleerde medische 
kennis, het hanteren van protocollen 
en het eindeloos oefenen van 
verschillende casussen. Gebruik 
van ervaringsdeskundigen binnen 
modules, oefenen met LOTUS-
patiënten, bekijken van video 
materiaal en casusgericht klinisch 
redenen maakt dat (aangeleerde) 
ervaring wordt opgedaan. Hierbij 
speelt reflectie een grote rol binnen 
het onderwijs.

Klinisch redeneren
Klinisch redeneren is een combinatie 
van zowel een analytisch, als een 
impliciet, associatief denkproces. 
Het analytisch denkproces linkt 
de reeds aangeleerde, verworven 
kennis, terwijl het intuïtieve 
denkproces het weten is, wat men 
later pas kan uitleggen. In eerste 
instantie zal een student BMH het 
moeten doen met de medische 
besliskundige benadering, waarbij de 
protocollen en andere beslisbomen 
een grote rol spelen. Informatie 
uit de anamnese, het lichamelijk 
onderzoek en de beeldvorming 
worden omgezet in ‘grafieken’, 
waaruit een aantal differentiaal 
diagnoses kome. Na berekenen 
van de informatie komt uiteindelijk 
de werkdiagnose. Uiteindelijk zal 
de student (na het afstuderen) in 
staat zijn om door ervaring en na 
opsomming van enkele klachten 
en/of symptomen tot een snelle 
diagnose te komen. Volgens Stolper 
(2011) is dit rechtstreeks ophalen 
van kennis een automatisch proces, 

wat patroonherkenning wordt 
genoemd. De skilled intuition 
relateert dus aan de schat van 
kennis en ervaring van de (para) 
medici én de reflectie ‘dat er iets 
niet klopt’.

Signaal 
Een niet-pluisgevoel is een 
signaal dat er iets niet klopt. Het 
signaal kan afgegeven worden 
als symptomen niet kloppen bij 
een verhaal van een patiënt, 
een (visuele) waarneming niet 
overeenkomt bij wat de (para)
medici verwachten te zien. Kortom 

er is een discrepantie tussen de 
verwachting op grond van kennis 
en anderzijds de symptomen van 
de patiënt. Het signaal maakt 
je alert, het analytisch denken 
wordt geactiveerd, waardoor het 
diagnostisch redeneren (opnieuw) 
geprikkeld wordt in het formuleren 
van een nieuwe werkdiagnose. 

... je werkt als gediplomeerd 
BMH’er op de afdeling 
Spoedeisende hulp. Een moeder 
is met haar jonge zuigeling onder 
haar arm zelfstandig naar de 
eerste hulp gekomen. Een eerste 
blik op het kind is geruststellend, 
echter moeder blijft aandringen 
op onderzoek. Haar kind reageert 
anders dan anders zegt ze. De 
zuigeling heeft geen koorts, geen 
menigeale prikkeling en reageert 
alert. De moeder dringt aan op 
een consult van de kinderarts, de 
kinderarts constateert uiteindelijk 
een meningitis…
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Medische tuchtraad
Als bij bovenstaande casus alleen 
op kennis was gereageerd, mag 
geconcludeerd worden dat een 
consult van de kinderarts niet 
nodig was geweest. De moeder had 
echter een niet-pluisgevoel. Haar 
ervaring met haar kind en tevens 
de kennis die zij bezit over het 
gedrag van haar kind, gaven haar 
aan dat er ‘iets’ niet klopte, het 
zogenoemde niet-pluisgevoel. De 
BMH’er speelt hier een belangrijke 
rol. Geruststelling en expectatief 
beleid zou in bovenstaande casus 
op zijn plaats kunnen zijn geweest. 
Echter hier is op het niet-pluisgevoel 
van de moeder gereageerd. Stolper 
(2011) zegt dat alle huisartsen in 
zijn onderzoek het niet-pluisgevoel 
herkennen en daar vaak naar 
handelen. Volgens Stolper (2010) 
zijn er huisartsen door de tuchtraad 
berispt, omdat de raad vond dat 
de huisarts(en) niet gehandeld 
had(den) naar het niet-pluisgevoel. 
Het niet-pluisgevoel is (blijkbaar) 
volledig geïntegreerd binnen de 
eerste lijn gezondheidzorg en er 
wordt verwacht naar dit pluis/niet-
pluisgevoel te handelen. Dit terwijl 
in het onderzoek van Stolper (2009) 
aangegeven wordt dat men ook 
het wel eens mis heeft bij het niet-
pluisgevoel.

Evidence based
Dat een niet-pluisgevoel niet altijd 
klopt maakt het niet makkelijk om 
te werken in de eerstelijns zorg. In 
die wetenschap houdt men zich toch 
liever vast aan NHG-standaarden 
en aan (ander) evidence based 
literatuur. Sterker nog, tegenwoordig 
speelt evidence based practice een 
grote rol, waardoor het moed vereist 
om ervan af te durven wijken. 
Stolper heeft hier een antwoord op. 
Stolper (2011) zegt dat het niet-
pluisgevoel een vast begrip vormt 
binnen het diagnostisch werken en 
verre van vaag is. Dat we dit gevoel 
evidence based mogen noemen 
gaat te ver, maar we moeten het 
wel implementeren binnen ons 
diagnostisch redeneren (Stolper en 

Van de Wiel, 2011). 

Handen en voeten via een 
systemische review zijn tien 
indicatoren benoemd om handen 
en voeten te geven aan een niet-
pluisgevoel (Douw et al., 2015). 
Volgens Douw et al. (2015) bieden 
spoedinterventiesytemen die 
het niet-pluisgevoel als signaal 
hanteren, verpleegkundigen 
de mogelijkheid snel hulp in 
te roepen. Daarnaast zou het 
goed zijn als verpleegkundigen 
hun intuïtie omschrijven met 
objectieve bewoordingen. Douw 
et al. (2015) heeft een punt, want 
in haar onderzoek probeert ze het 
niet-pluisgevoel vaste grond te 
geven, iets wat hard nodig is als 
dit gevoel zo belangrijk is binnen 
de eerstelijns gezondheidszorg. 
Vervolgens geeft ze de 
verpleegkundige een fundament 
om dit gevoel in objectieve 
bewoordingen uit te leggen.

… twee studenten BMH staan bij 
een LOTUS-patiënt tijdens simulatie 
onderwijs. De patiënte is via de 
psychiatrische afdeling op de SEH 
terecht gekomen. De patiënte is 
bekend met somatiseren. Hijgend 
probeert de patiënte haar verhaal 
te doen. De BMH’er staat een tijd 
bij het voeteneinde toe te kijken en 
fluistert naar de andere student: 
“Ik heb zo’n gek gevoel dat dit geen 
psychiatrie is…”

Reflectie
Een niet-pluisgevoel binnen de 
psychiatrie is een belangrijke 
indicator om te handelen. De 
psychiatrie is geen ‘exacte’ 
wetenschap, waar lichamelijk 
onderzoek en beeldvorming 
doorslaggevend zijn bij het 
diagnostisch redeneren. Binnen 
de psychiatrie zijn anamnese en 
observaties de handvatten voor 
een aanzet tot diagnose. Binnen de 
psychiatrie koppel je kennis, gedrag 
en observatie aan elkaar en kom je 
uiteindelijk tot een werkdiagnose. 
Om handen en voeten te geven 

aan het niet-pluisgevoel is (zelf-)
reflectie zeer belangrijk. Reflectie 
dwingt je gedrag en emotie bij 
jezelf en anderen te herkennen en 
onder woorden te brengen. Deze 
aanzet tot praten over signalen 
(er klopt iets niet) maakt dat er 
uiteindelijk woorden gegeven 
worden aan een signaal wat 
serieus genomen moet worden. 
Hoe vaker gesproken wordt binnen 
het onderwijs over signalen 
zoals het niet-pluisgevoel, des te 
gemakkelijker wordt om woorden 
te geven aan dit signaal.

Conclusie
Het pluis/niet-pluisgevoel is 
niet een vage emotie, die alleen 
voorkomt bij helder voelende, of 
talentvolle hulpverleners in de 
zorg. Het is een onderdeel van 
de diagnostiek, een bruikbaar 
instrument als kompas tot 
handelen. Het niet-pluisgevoel 
wordt volledig erkend bij het 
diagnostisch redeneren. Niet 
handelen bij een niet-pluisgevoel 
heeft consequenties. De medische 
tuchtraad heeft meerdere 
huisartsen op de vingers getikt, 
omdat ze niet handelden bij een 
niet-pluisgevoel. Ook de huisartsen 
die geen niet-pluisgevoel 
ervaarden, terwijl dit wel had 
gemoeten, werden aangesproken. 
Om het niet-pluisgevoel te 
ontwikkelen is kennis en ervaring 
nodig. Het goede nieuws is dat 
iedereen dit dus kan ontwikkelen. 
De ontwikkeling van deze emotie 
start al in de schoolbanken van 
de opleiding bachelor medisch 
hulpverlener, door het aanbod aan 
casusgericht onderwijs, waarin 
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met name klinisch redeneren een 
grote rol speelt. Het aanleren van 
het analytisch denkproces binnen 
het diagnostisch redeneren, en 
tegelijkertijd bespreekbaar maken 
van signalen dat er mogelijk iets 
niet klopt, maakt een start voor 
het ontstaan van een kritische 
klinische blik. Studenten moeten 
gewezen worden op het pluis/niet-
pluisgevoel, zodat ze deze emotie 
sneller signaleren en serieus 
nemen.  
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Casus

Een 60-jarige vrouw, bekend met een maagzweer, wordt op de SEH gezien in verband met braken sinds 7 dagen. Ze 
heeft een bloeddruk van 85/55 mmHg en toont tekenen van dehydratie. Een Astrup wordt geprikt. Deze geeft de 
volgende waarden:

pH: 7,53 (referentiewaarde 7,35-7,45)
HCO3-: 42 mmol/L (referentiewaarde 22-29 mmol/L)
PCO2: 53 mmHg / 7,1 kPa (referentiewaarde 33-45 mmHg / 4,4-6,0 kPa)

Welke van onderstaande opties past bij deze bloedgaswaarden?
a. Ongecompenseerde metabole alkalose
b. Metabole alkalose met respiratoire compensatie
c. Ongecompenseerde respiratoire alkalose
d. Meervoudige respiratoire alkalose en metabole alkalose

Antwoord: b, metabole alkalose met respiratoire compensatie.

Casus

Bron: expertcollege.nl



27

NVBMH 2017/nr1

Leonie van der Schans

Leonie van der Schans is Medisch Hulpverlener. Ze startte haar opleiding in 2010 aan Hogeschool Utrecht.

Hoe kwam je bij de BMH in Utrecht terecht? 
In september 2010 was ik voor de eerste keer uitgeloot voor de opleiding Geneeskunde. Ik had niet echt een 
alternatieve studie, al neigde ik naar verpleegkunde. Ik baalde enorm dat ik uitgeloot was voor Geneeskunde, 
dacht in verpleegkunde niet te vinden wat ik zocht en liep een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Ik heb zelfs 
nog aan een tussenjaar gedacht om te gaan reizen. Uiteindelijk ben ik naar de voorbereidingsdag gegaan voor de 
BMH (er was toen nog geen decentrale selectie). Na de voorbereidingsdag, merkte ik dat ik de materie die in de 
BMH-opleiding naar voren zou komen erg leuk vond. (Voor de voorbereiding dag moesten we namelijk literatuur 
bestuderen, een medisch rekentoets maken en een Engelse medische tekst lezen.) Uiteindelijk heb ik me op de 
allerlaatste inschrijfdag ingeschreven voor de BMH-opleiding. Wat mij aansprak aan de opleiding was de aandacht 
voor anatomie, (patho)fysiologie, farmacologie en praktische vaardigheden.

Hoe verliep je opleiding, waar heb je stagegelopen?
De opleiding verliep voor mij soepel. Wij waren echter de allereerste lichting BMH studenten en in het werkveld 
ervoeren wij soms enorm veel weerstand. Onbekend maakt onbemind en in die tijd was de BMH enorm 
onbekend. Bij elke stage legden we opnieuw uit wat de BMH inhield en wat we op de stageplaats kwamen doen. 
Niet altijd gemakkelijk, wel heel leuk. We waren echt aan het pionieren. Ik heb stagegelopen in Verpleeghuis 
Groenelaan (zorgstage), Spoedeisende Hulp OLVG (oriënterende stage), Acute Psychiatrische afdeling in Den Haag 
(psychiatriestage), RAV Hollands Midden Post Alphen aan den Rijn (oriënterende stage), Ambulance Amsterdam Post 
Zaandam (oriënterende stage) en derde- en vierdejaars stage in het OLVG in Amsterdam. 

Van welk vak of onderdeel van de studie heb je het meest geleerd voor je werk als Medisch Hulpverlener?  
Dat vind ik best moeilijk om te zeggen, omdat juist het geheel van kennis en vaardigheden maakt dat je een goede 
hulpverlener bent. Ik vond de praktische lessen (vaak verzorgd door docenten die ook in de praktijk werkten), vaak 
het leukste. Echter, voor deze lessen (waar vaak vaardigheden en communicatie-vaardigheden geoefend werden), 
heb je wel een bepaalde theoretische kennis nodig om goed te begrijpen wat je doet. Door de anatomie en fysiologie 
van het lichaam te kennen, begrijp je de vaardigheden die je doet beter. In het onderwijsprogramma van de BMH 
vullen de theorie en praktijk elkaar goed aan. Daarbij vond ik het onderwijs over anamnese en lichamelijk onderzoek 
erg leuk. 

‘Interview met Leonie van der Schans, Bachelor    
   Medisch Hulpverlener en voorzitter van de            
Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch    
           Hulpverleners (NVBMH)’
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Heb je nog neventaken gehad tijdens opleiding?
Tijdens de opleiding ben ik lid geweest van de 
Opleidings Commissie. Ik wilde graag actief bijdragen 
aan het zo goed mogelijk neerzetten van de BMH 
opleiding. Daarnaast heb ik tijdens de opleiding in het 
verpleeghuis gewerkt als verpleeghulp. Hier heb ik 
veel basale zorgvaardigheden geleerd. Je kunt hierbij 
denken aan het wassen van patiënten, hulp bij het 
aankleden of bij de toiletgang. Dit leer je ook in de 
zorgstage, maar doordat ik gedurende vier jaar in het 
verpleeghuis ben blijven werken, heb ik een bepaalde 
routine opgebouwd, waar ik later op de SEH voordeel 
bij had. Daarbij merkte ik dat collega’s op de SEH het 
ook fijn vonden dat ik al wat meer in de zorg gewerkt 
had. 

In 2014 haalde je met de eerste lichting je diploma, 
hoe is je sollicitatietijd verlopen?
Tijdens de vierdejaars stage gaf het OLVG aan dat ze 
mij als BMH-er SEH graag wilden volgen en benieuwd 
waren naar de ontwikkeling van het beroep na 
de diplomering. De BMH is na diplomering een 
beginnend beroepsprofessional, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld een SEH verpleegkundige. Dit 
houdt in dat de BMH een gedegen traineeship of 
inwerktraject moet krijgen na diplomering. Dat 
heeft het OLVG mij geboden in samenwerking met 
de Hogeschool Utrecht. In een traineeship, waarbij 
ik vier dagen per week in het OLVG werkte en een 
dag per week als onderwijsassistent op de HU, 
werd ik geleidelijk steeds verder vrij gelaten op de 
SEH van het OLVG. Het traineeship bestond uit het 
opdoen van praktijkervaring en het toetsen van 
handelingen en vaardigheden. Tijdens het traineeship 
had ik twee vaste werkbegeleiders, waaraan ik in 
principe gekoppeld was tijdens de diensten. Tijdens 
het traineeship deed ik alle diensten en werd ik 
steeds een stukje verder losgelaten. Overkoepelend 
waren er twee mensen in het OLVG die “de pilot” 
(traineeship) begeleidden en coachten. Met hen 
hadden we ook de evaluatiegesprekken. Daarbij 
waren er gesprekken tussen de HU en het OLVG 
en met alle leden van de werkgroep (BMH-ers, 
werkbegeleiders, projectbegeleiders, HU, OLVG 
leidinggevenden). Na zes maanden werd besloten 
of het traject voorgezet zou worden of niet. Dat was 
het geval en na negen maanden was ik zelfstandig 
inzetbaar als BMH-er SEH op de SEH.

Hoe zien je collega's jou als Medisch Hulpverlener 
binnen het team?
Ik ben op dit moment de enige BMH-er op de SEH 
van het OLVG en doe hetzelfde werk als mijn collega’s 
SEH – verpleegkundigen. Ik kan gelukkig zeggen dat 
ik volledig in het team ben opgenomen en door mijn 

collega’s gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Ik 
ben het team en leidinggevenden heel dankbaar voor 
de kansen die ik in het OLVG heb gekregen om het 
beroep van BMH tot een succes te maken. 

Hoe verwierf je een positie in het werkveld als 
BMH-er?
Het valt als beginnend BMH-er soms niet mee om 
je positie te verwerven, maar daarvoor is maar één 
oplossing: steeds weer laten zien dat je gemotiveerd 
bent, kennis en basisvaardigheden in huis hebt en 
dat je praktijkervaring op de werkvloer wilt opdoen. 
Je collega’s en de leiding moeten vertrouwen in jou 
en je vaardigheden krijgen en dat bereik je alleen 
maar door steeds het beste in jezelf naar boven te 
halen en te laten zien dat je ervoor gaat. Daarbij 
moet je je kennis op peil hebben en houden! Als 
mensen onbekend zijn met de BMH of er negatieve 
ervaringen mee hebben gehad, is het aan jou de 
taak om mensen goed voor te lichten en te laten zien 
dat je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan 
het team en de patiëntenzorg. Bedenk dat dit een 
traject van jaren is, de allereerste hulpverleners zijn 
al een aantal jaar met dit proces bezig, maar in veel 
ziekenhuizen moet dit proces nog doorlopen worden. 
Dit kan alleen met goede en enthousiaste BMH-ers, 
jullie zijn nodig om een succes te maken van dit 
beroep!  

Hoe verliep het opzetten van de beroepsvereniging, 
waarom ben je voorzitter geworden?
In 2014 studeerden de eerste BMH-ers af. In de 
periode daaraan voorafgaand was ik al betrokken 
bij de ontwikkelingen rondom de opleiding. In 
maart 2014 zijn we begonnen met een groep 
studenten uit Utrecht, Nijmegen en Rotterdam 
met het schrijven van een beroepsprofiel voor 
de BMH, om de afgestudeerde BMH-er een 
identiteit te geven. Zie het beroepsprofiel als een 
soort leidraad, waarin staat wat een instelling kan 
verwachten van een (afgestudeerd) BMH-er. Toen 
het beroepsprofiel in concept klaar was, begon 
het balletje te rollen en bleek dat er nog veel meer 
geregeld moest worden voor de BMH-er. Aansluiten 
bij een andere beroepsvereniging was eigenlijk geen 
optie, omdat de BMH uniek en bijvoorbeeld geen 
verpleegkundige is. Een beroepsvereniging gericht 
op verpleegkundigen, zal dan ook niet de belangen 
van de BMH-er behartigen. Omdat we het belangrijk 
vonden dat voor deze eerste afgestudeerde BMH-
ers (en alle BMH-ers die hierna zullen komen) hun 
belangen behartigd werden, werd uit de “Werkgroep 
Beroepsprofiel” het eerste bestuur van de NVBMH 
gekozen. Omdat ik initiatiefnemer van beiden 
projecten was, was het een logische stap dat ik 
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voorzitter van de NVBMH zou worden. Omdat 
een beroepsvereniging zich met name richt op 
afgestudeerden, vonden we het een goed idee 
als de voorzitter als BMH-er werkte. Zodoende 
was ik hiervoor de logische keus. 

Wat merk je aan de omgang van het werkveld 
met Medisch Hulpverleners nu het beroep 
steeds meer bekendheid krijgt?  
Als voorzitter van de NVBMH merk ik dat de 
vraag naar BMH-ers toeneemt, zeker nu sinds 
1 mei 2017 het experimenteertraject art. 36a 
Wet BIG voor de BMH van start gegaan is. 
Het werkveld staat steeds meer open voor 
zorgprofessionals met een andere achtergrond. 
Als NVBMH proberen wij hier maximaal aan 
bij te dragen en zoveel mogelijk informatie 
over de BMH te verspreiden. Natuurlijk juich 
ik deze ontwikkeling toe, maar ik wil BMH-
ers erop wijzen dat alleen wijzelf een succes 
van het beroep kunnen maken. Natuurlijk 
zijn daar randvoorwaarden voor nodig, zoals 
een veilig leerklimaat, een leidinggevende die 
achter je staat en de juridische inbedding van 
de BMH (door middel van het artikel 36a Wet 
BIG), maar wijzelf moeten laten zien dat we 
voldoende kwaliteit in huis hebben! 

Wat was tot nu toe het moeilijkste aan het 
voorzitterschap bij de NVBMH?
Als voorzitter kom ik helaas ook mensen tegen 
die geen voorstander zijn van de BMH. Dit kan 
voorkomen uit onbekendheid van het beroep 
of een eerdere negatieve ervaring. Lastig zijn 
de mensen die ondanks alle inspanningen 
en successen van de BMH negatief blijven en 
daarmee niet voor rede vatbaar zijn. Mensen 
die ondanks alle inspanningen het positieve 
niet willen of kunnen zien. Maar als voorzitter 
leer je hiermee omgaan en ook dit hoort erbij. 
De energie haal ik juist uit de mensen die dit 
beroep ook tot een succes willen maken.
 
En wat is je hoogtepunt in deze functie?
Ik ben er trots op dat we als jonge 
beroepsvereniging (we bestaan sinds 2014), 
sinds 1 juli 2016 een werkend kwaliteitsregister 
hebben, waarmee BMH-ers kunnen werken 
aan hun eigen kwaliteit. Andere hoogtepunten 
zijn onze betrokken leden en het bezoek 
aan de Minister over de AMvB op 7 februari 
jongstleden. Tot slot ben ik er trots op dat de 
BMH sinds 1 mei jongstleden is opgenomen in 
artikel 36a van de Wet BIG. Voor de BMH-ers 
voelde het alsof dit een erg lang traject was, 

maar vergeleken met andere beroepen was dit traject voor de 
BMH relatief snel doorlopen. 
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