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U heeft deze vragenlijst ontvangen, omdat u als operatieassistent, anesthesiemedewerker of hart- en 

vaatverpleegkundige werkzaam bent. Met deze vragenlijst wordt nagaan welke voorbehouden handelingen 

u verricht, alsook de frequentie van uitvoeren, de tijd die hiermee gemoeid is en hoe de

verantwoordelijkheidsverdeling is. Deze gegevens bieden uw beroepsgroep de mogelijkheid om inzichtelijk

te maken hoe voorbehouden handelingen deel uitmaken van de dagelijkse praktijk. De beroepsverenigingen

LVO, NVAM en NVHVV onderstrepen dan ook het belang van het onderzoek.

Daarnaast worden de gegevens gebruikt om inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de Bachelor Medisch 

Hulpverlener (BMH), die ook in de functies van operatieassistent, anesthesiemedewerker of hart- en 

vaatmedewerker worden ingezet.  BMHs mogen vanaf 1 mei 2017 tijdelijk een aantal voorbehouden 

handelingen zelfstandig indiceren en uitvoeren. Het Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG gaat na, in hoeverre 

het doelmatig en effectief is om een zelfstandige bevoegdheid t.a.v. bepaalde voorbehouden handelingen 

aan BMHs toe te kennen, alsook voor welke voorbehouden handelingen dit het geval is. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS door een evaluatieteam van het Maastricht UMC+.  

Hieronder volgen belangrijke instructies voor het invullen van deze vragenlijst: 

1. Neem voldoende tijd om deze vragenlijst te beantwoorden (naar schatting 15 minuten).

2. Beantwoord de vragen door uw antwoord aan te vinken. Geef altijd één antwoord, tenzij is aangegeven

dat meerdere antwoorden mogelijk zijn. U kunt uw antwoord wijzigen door het juiste antwoord aan te

vinken.

3. In de vragenlijst worden de volgende afkortingen gebruikt: VS=verpleegkundig specialist, PA=physician

assistant

4. Als de vragenlijst volledig is ingevuld, kunt u het document op uw computer opslaan en per email naar

onderzoek.wetbig@mumc.nl versturen.

5. Wilt u liever een papieren versie van de vragenlijst? Dan kunt u de vragenlijst uitprinten en de ingevulde

papieren vragenlijst zonder postzegel versturen naar:

Maastricht UMC+ 

RVE Patiënt & Zorg, KEMTA 

t.a.v. Mw. M. Bessems

Antwoordnummer 126

6200 WC MAASTRICHT

Wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Alle informatie zal vertrouwelijk verwerkt worden en 

zal niet naar u herleidbaar zijn. 

Bij vragen over deze vragenlijst kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam van het Maastricht UMC+, 

RVE Patiënt & Zorg, KEMTA via onderzoek.wetbig@mumc.nl of via telefoonnummer. 043-3874418. 

mailto:onderzoek.wetbig@mumc.nl
mailto:onderzoek.wetbig@mumc.nl
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1. Wat is uw geboortedatum?     (dd/mm/jj)

2. Wat is uw geslacht? 
Mannelijk 
Vrouwelijk 
Anders 

3. Wat is uw huidige functie?
Operatieassistent 
Anesthesiemedewerker 
Hart- en vaatverpleegkundige bij (meerdere antwoorden mogelijk): 

CCU/hartbewaking 
EHH 
Hartfunctieafdeling 
Hartfalen poli 
Hartrevalidatie 
Andere cardiologie afdeling, namelijk: 

Andere functie, namelijk: 

4. Welke opleiding(en) heeft u afgerond om deze functie te kunnen uitoefenen? (Meerdere antwoorden
mogelijk)

MBO-V 
Inservice verpleegkundige 
HBO-V 
HBO-VT 
CZO-anesthesiemedewerker 
CZO- operatieassistent 
CZO- cardiaccareverpleegkundige 
LOI- hartfunctielaborant 
BMH 
Andere opleiding, namelijk:  

5. Sinds wanneer bent u in deze functie werkzaam?   (dd/mm/jj)

6. Tot welk soort organisatie/zorgsector behoort uw werkgever? 
Academisch ziekenhuis 
Algemeen ziekenhuis 
Categoraal ziekenhuis 
Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) 
Andere soort organisatie/zorgsector, namelijk: 

7. Hoeveel uren werkt u contractueel per week?
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Hieronder volgen een aantal vragen over voorbehouden handelingen. Lees het voorbeeld goed door. 

 

Voorbeeld:  

 

8. Welke voorbehouden handelingen verricht u wel eens (meerdere antwoorden mogelijk)? Geef aan 

indien van toepassing, hoe vaak u deze handelingen gemiddeld per maand verricht en wat doorgaans de 

indicatieprocedure is geweest (1-5). Geef tevens aan hoelang een enkele handeling gemiddeld per keer duurt 

in minuten inclusief de tijd voor het verwerken van de opdracht of de overlegtijd.  

 

U verricht ongeveer 5x per maand een subcutane injectie. Dit gebeurt 3x na een opdracht van een arts 

(indicatieprocedure 2), en 2x na eigen indicatie, zonder overleg met een arts (indicatieprocedure 4). Een 

dergelijke handeling duurt ongeveer 5 minuten, inclusief het verwerken van de opdracht en/of overleg. De 

overlegtijd is verwaarloosbaar omdat de arts in dezelfde ruimte werkzaam is. Dit kunt u in het 

opmerkingenveld vermelden. U vult de lijst als volgt in: 

 

Tevens brengt u 8 x per maand een maagcatheter in. Voor 5 patiënten werd een (door een arts/VS/PA 

vastgelegd) protocol doorlopen, waarvan het inbrengen van een maagcatheter een onderdeel is 

(indicatieprocedure 1). Daarnaast indiceert u bij 3 patiënten zelfstandig de handeling, maar voordat u de 

handeling verricht, heeft u hierover wel overleg met een arts (indicatieprocedure 3). De handeling zelf duurt 

gemiddeld 10 minuten, het overleg 5 minuten. U vult de lijst als volgt in: 

 

Einde voorbeeld  

Antwoordcategorieën indicatieprocedure (meerdere antwoorden mogelijk): 

1 2 3 4 5 

Volgens een (door 

een arts/VS/PA 

vastgelegd) 

protocol 

Indicatie van een  

arts/VS/PA 

na schriftelijke of 

mondelinge 

opdracht 

Eigen indicatie, na 

overleg met een  

arts/VS/PA 

Eigen indicatie 

zonder overleg 

 

Andere 

indicatie procedure, 

namelijk:  

 

 

Aantal 

handelingen 

per maand 

Indicatie 

procedure 

(1-5) 

Duur van 

enkele 

handeling 

(minuten) 

Opmerking 

 Injectie subcutaan 3+2 2+4 5+5 Overlegtijd is 
verwaarloosbaar! 

 

Aantal 

handelingen 

per maand 

Indicatie 

procedure 

(1-5) 

Duur van 

enkele 

handeling 

(minuten) 

Opmerking 

 Inbrengen van een maagkatheter 
(maagsonde) 

5+3 1+3 10+15 
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8. Welke voorbehouden handelingen verricht u wel eens? (Meerdere antwoorden mogelijk) Geef aan 

indien van toepassing, hoe vaak u deze handelingen gemiddeld per maand verricht en wat doorgaans 

de indicatieprocedure is geweest (1-5). Geef tevens aan hoelang een enkele handeling gemiddeld per 

keer duurt in minuten inclusief de tijd voor het verwerken van de opdracht of de overlegtijd.  

 

Antwoordcategorieën indicatieprocedure (meerdere antwoorden mogelijk): 

1 2 3 4 5 

Indicatie van een 

arts/VS/PA 

vastgelegd in 

protocol 

Indicatie van een  

arts/VS/PA 

na schriftelijke of 

mondelinge 

opdracht 

Eigen indicatie, na 

overleg met een  

arts/VS/PA 

Eigen indicatie 

zonder overleg 

 

Andere 

indicatieprocedure, 

namelijk: 

 

Voorbehouden handeling 

Aantal 

handelingen 

per maand 

Indicatie 

procedure 

(1-5) 

Duur van 

enkele 

handeling 

(minuten) 

Opmerking 

Arteriële punctie     

Botnaald (inbrengen, controleren, 
verwijderen) 

    

Bronchiaal toilet     

Cardioversie electief (planbaar)     

Cardioversie spoed     

Circulaire stapling     

Coaguleren van bloedvaten     

Drainagepunctie bij 
spanningspneumothorax 

    

Hechten subcutis/huid     

Inbrengen van een blaaskatheter 
(bij volwassen man/vrouw) 

    

Inbrengen van drains     

Inbrengen van een maagkatheter 
(maagsonde) 

    

Inbrengen van een veneuze 
katheter (infuus) 

    

In- of extubatie van de luchtpijp     

Injectie intramusculair      

Injectie intraveneus     

Injectie subcutaan     

Injectie methyleenblauw bij tubatesten     
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9. Is bij de uitvoering van voorbehouden handelingen, toezicht en tussenkomst van een arts/VS/PA

mogelijk? (Graag uw antwoord toelichten)

Altijd 

Meestal 

Soms 

Nooit 

Toelichting: 

10. Voor welke voorbehouden handelingen zou een zelfstandige bevoegdheid voor uw functie wenselijk

zijn? (Graag uw antwoord toelichten)

Geen 

De volgende voorbehouden handelingen: 

Toelichting:  

11. Is het mogelijk en wenselijk dat BIG geregistreerde (BMH) en niet BIG geregistreerde (niet BMH)

medewerkers met een gelijkwaardig pakket voor voorbehouden handelingen, werken in hetzelfde

domein (anesthesie, operatieve zorg, cardiologie)?

12. Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen?

Plaatsen van centrale lijn 

Plaatsen van klemmen/clips op 
organen 

Plaatsen van Trocars 

Prepareren van pezen 

Röntgendoorlichting 

Tacken 

Toediening van bloedproducten 

Toediening van lokale verdoving 

Venapunctie 

Verwijderen vene 

Zagen/boren bij orthopedische 
ingrepen 

Andere voorbehouden 
handeling, namelijk:  
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Naast deze vragenlijst, vindt ook dataverzameling plaats via focusgroep interviews met operatie 
assistenten, anesthesiemedewerkers en hart- en vaatmedewerkers. Indien u interesse heeft om aan 

een focusgroep deel te nemen kunt u uw email adres doorgeven. U ontvangt dan meer informatie. 

Uw email adres:   

 
 
 
 

Einde vragenlijst. 
 

Zijn alle vragen ingevuld? 
 

Wij danken u voor uw medewerking! 
 
 

Bij vragen over deze vragenlijst of het evaluatieonderzoek, kunt u contact opnemen met het 
onderzoeksteam via onderzoek.wetbig@MUMC.nl  of via tel. 043-3874418. 

mailto:%20onderzoek.wetbig@MUMC.nl
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