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Campagneteam pakt tekort doktersassistenten aan 
 

Er moeten in de eerstelijnszorg meer stageplaatsen komen voor doktersassistenten. Dat 

is noodzakelijk om een einde te maken aan het groeiende tekort aan doktersassistenten 

in huisartsenpraktijken, eerstelijnscentra, gezondheidscentra, huisartsenposten en 

zorggroepen. Om die stageplaatsen te realiseren presenteert het Campagneteam 

Doktersassistent, een samenwerkingsverband van werknemers- en 

werkgeversorganisaties, vandaag drie producten om alle betrokkenen hierbij te 

ondersteunen. 

 

Er zijn méér doktersassistenten nodig in de eerste lijn. Nu al ligt de gemiddelde vacaturegraad voor 

doktersassistenten bij huisartsenpraktijken met 5,2% ver boven het gemiddelde voor Zorg & 

Welzijn (1,5%). Door het tekort aan stageplaatsen hanteren sommige opleidingen een 

leerlingenstop, omdat zij geen stageplaatsen meer kunnen garanderen. Uitbreiding van het aantal 

stageplaatsen is dus een eerste vereiste om het tekort aan doktersassistenten aan te pakken. 

 

Een jaar geleden hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties die betrokken zijn bij de CAO’s 

Huisartsenzorg en Gezondheidscentra het Campagneteam Doktersassistent opgericht, om 

initiatieven te ontwikkelen voor uitbreiding van het aantal stageplaatsen. Vandaag, tijdens de 

slotbijeenkomst van het Campagneteam worden drie producten gepresenteerd, waarmee 

huisartsenvoorzieningen en opleidingen het aantal stages en de kwaliteit van de stages kunnen 

verbeteren. 

 

Het gaat om de volgende producten:  

• De Stagewijzer Doktersassistent. Dit is een handig hulpmiddel voor stagebegeleiders bij de 

organisatie van een stage.   

• De Regiowijzer Arbeidsmarkt Doktersassistenten. Deze Regiowijzer bevat een stappenplan 

om tot goede inhoudelijke samenwerking te komen op het gebied van: stages, de kwaliteit 

van de opleiding, loopbaanbeleid, examinering en administratieve taken rond opleiden. De 

Regiowijzer is gericht op alle organisaties en professionals in de eerstelijnszorg die te maken 

hebben met arbeidsmarktproblematiek. 

• Het Beroepsbeeld: Een actuele, toekomstgerichte beschrijving van het beroep 

doktersassistent en de loopbaanmogelijkheden voor doktersassistenten. 

 

Voorzitter van het Campagneteam, Hansmaarten Bolle: “Het tekort aan doktersassistenten kan op 

de lange termijn de kwaliteit van de huisartsenzorg bedreigen. Het is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om meer opleidingsplekken te creëren en de samenwerking met de opleiding 

te verbeteren. Uit de vacaturemonitor die we elke vier maanden uit laten voeren, vallen vooral de 

regionale verschillen op. Elke regio kan met de producten die we vandaag presenteren naar  

oplossingen zoeken die op de eigen situatie zijn toegespitst.” 

 

Samenstelling Campagneteam 

Het Campagneteam Doktersassistenten is een samenwerkingsverband van: 



 

• Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 

• Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) 

• Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) 

• Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) 

• ABVAKABO/FNV 

• CNV Publieke Zaak 

 

Partner in het project is het kenniscentrum Calibris. Nauw werd samengewerkt met de ROC’s met 

een opleiding doktersassistent. Het ministerie van VWS heeft subsidie verleend. 

_______________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hansmaarten Bolle, voorzitter Campagneteam, 

directeur Vereniging Huisartsenposten Nederland, via telefoon (030) 282 3788, e-mail 

bureau@vhned.nl of kijk op ww.campagneteamdoktersassistent.nl. 

 

Als bijlage treft u de afbeeldingen aan van de verschillende producten (low res). 


