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U heeft als verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) deze vragenlijst ontvangen van de 
Bachelor Medisch Hulverlener (BMH), met wie u samenwerkt. Met het wijzigen van de Wet BIG (Art. 36a) 
en het van kracht gaan van een Algemene Maatregel van Bestuur, mogen BMHs 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 30 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. Als u gevraagd wordt uw mening te geven over verschillende stellingen, vink dan het antwoord aan dat
het meest met uw mening overeenkomt. Eventueel kunt u uw antwoord toelichten in bijbehorend
open tekstvak.

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

5. U kunt de vragenlijst (tussentijds) op uw computer opslaan.
6. Als de vragenlijst volledig is ingevuld, kunt u het document per mail verzenden naar

onderzoek.wetbig@mumc.nl.
7. Wilt u liever een papieren versie van de vragenlijst? Dan kunt u de vragenlijst uitprinten en de

ingevulde 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+, afdeling Patiënt & Zorg 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 respondentnummer voor dit evaluatieonderzoek?

(Dit heeft u van de BMH ontvangen. Heeft u geen respondentennummer ontvangen? Neem dan
contact op met de BMH).

2. Wat is uw geboortedatum? (dd/mm/jjjj)

3. Wat is uw geslacht?

Mannelijk 
Vrouwelijk 
Anders 

4. Welke opleiding heeft u gevolgd?

VS Acute zorg 
VS Chronische zorg 
VS Geestelijke gezondheidszorg 
VS Intensieve zorg 
VS Preventieve zorg 
PA 

5. Wat is uw functie?

6. Sinds wanneer bent u in deze functie werkzaam?

7. Tot welk soort organisatie/zorgsector behoort uw huidige werkgever?

Academisch ziekenhuis 
Algemeen ziekenhuis 
Categoraal ziekenhuis 
Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) 
Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) 
Anders, namelijk:  

8. Indien u in een ziekenhuis werkzaam bent, bij welk(e) specialisme/afdeling is dit?

9. Hoeveel uren werkt u (contractueel) per week?
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10. Op hoeveel dagen werkt u per week? 

 

11. Werkt u meer uren per dag dan contractueel zijn vastgelegd? 

Ja, (bijna) elke dag 
Ja, een aantal keren per week 
Ja, een aantal keren per maand 
Nee, (bijna) nooit 

12. Hoeveel overuren maakt u gemiddeld per week? (Het gaat zowel om betaald als onbetaald 
overwerk. Reistijd niet meetellen, overwerk thuis wel meetellen) 

 

13. Hoeveel patiëntcontacten heeft u gemiddeld per week? 
(Let op: wij vragen u een schatting te maken van het aantal patiëntcontacten, het aantal uren waarin 
u patiëntcontacten heeft kunt u bij vraag 15 invullen)  

 

14. Naar schatting hoelang duurt een patiëntcontact gemiddeld in minuten? 

 

15. Naar schatting hoeveel uren van uw gemiddelde werkweek besteedt u aan de volgende activiteiten? 
(Let op dat het totaal aantal uren overeenkomt met uw antwoord op vraag 9) 

 uren 
Patiëntcontacten  
Overleg over individuele patiënten  
Niet patiëntgebonden overleg  
Overige patiëntgebonden activiteiten (b.v. bijwerken medische dossiers, 
aanvragen diagnostische onderzoeken) 

 

Kennisbevordering (b.v. bij- en nascholing, congresbezoek, lezen vakliteratuur)  
Kwaliteitsbeleid (b.v. protocol ontwikkelen)  
Kennisoverdracht (b.v. voorlichting aan patiëntengroepen, cursus geven aan 
andere zorgverleners) 

 

Andere activiteiten, namelijk:   
 

16. Op welke manier(en) ondersteunt u de BMH om de zelfstandige bevoegdheid voor een aantal 
voorbehouden handelingen door te voeren? 
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17. Welke belemmeringen ervaart u hierbij? 

 

18. Op welke manier heeft uw beleid t.a.v. het verrichten van voorbehouden handelingen door collega 
zorgverleners (b.v. operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, ambulanceverpleegkundigen) 
invloed op de implementatie van de zelfstandige bevoegdheid van de BMH? 

 

 
In deze context wordt met een traineeprogramma een inwerkprogramma bedoeld om praktijkervaring 
op te doen. 
 
19. Doorloopt de BMH bij uw organisatie/afdeling, na diplomering tot BMH een aanvullend 

traineeprogramma? 
Ja  
Nee 

20. Het traineeprogramma is: 
Een volledige CZO-scholing 
Een gedeeltelijke CZO-scholing 
Een scholing (niet CZO), die ook door andere zorgprofessionals wordt gevolgd 
Een scholing, die specifiek voor de BMH op maat is samengesteld 

21. Is het traineeprogramma naar uw idee noodzakelijk? U kunt u antwoord toelichten. 

Ja 
Nee 
Toelichting:  
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Voorbehouden handelingen 

Hieronder volgen een aantal vragen over voorbehouden handelingen. Lees het voorbeeld goed door. 

Voorbeeld: 

Over welke voorbehouden handelingen heeft u wel eens contact met een BMH over de 
indicatiestelling/uitvoering? (Meerdere antwoorden mogelijk) Geef tevens aan, hoe vaak u gemiddeld 
contact heeft per maand over de indicatiestelling/uitvoering en wat doorgaans de indicatieprocedure is 
geweest (1-3). Geef tevens aan hoelang dit contact gemiddeld duurt in minuten.  

U geeft ongeveer 3 x per maand een mondelinge opdracht aan de BMH voor een subcutane injectie, nadat u 
zelf de indicatie heeft gesteld (indicatieprocedure 2). Het verstrekken van de opdracht, inclusief uitleg, duurt 
5 minuten. Tevens overlegt de BMH ongeveer 8x per maand met u over een patiënt bij wie hij/zij het 
inbrengen van een maagcatheter indiceert (indicatieprocedure 3). Een dergelijk overleg duurt doorgaans 10 
minuten.  U vult (het eerste gedeelte van) de lijst dan als volgt in:  

Einde voorbeeld 

Antwoordcategorieën indicatieprocedure: 

1 

Indicatie van een VS/PA, 

vastgelegd in protocol 

2 

Indicatie van een VS/PA, na 
schriftelijke of mondelinge opdracht 

3 

Indicatie van een BMH,  na 

overleg met een VS/PA 

Voorbehouden handeling 

Aantal 
contacten 
per maand 

Indicatie 
procedure 

(1-3) 

Duur van 
een enkel 

contact 
(minuten) 

Opmerking 

Subcutane injectie 3 2 5 

Intramusculaire injectie 

Intraveneuze injectie  

Inbrengen van een blaaskatheter (bij 
volwassen man/vrouw) 
Inbrengen van maagkatheter 
(maagsonde) 

8 3 10 

Inbrengen van een veneuze katheter 
(infuus) 

In- of extubatie van de luchtpijp 
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22. Over welke voorbehouden handelingen heeft u wel eens contact met een BMH over de
indicatiestelling/uitvoering? (Meerdere antwoorden mogelijk) Geef tevens aan, hoe vaak u
gemiddeld contact heeft per maand over de indicatiestelling/uitvoering en wat doorgaans de
indicatieprocedure is geweest (1-3). Geef tevens aan hoelang dit contact gemiddeld duurt in
minuten.

Antwoordcategorieën indicatieprocedure: 

1 

Indicatie van een VS/PA, 
vastgelegd in protocol 

2 

Indicatie van een VS/PA, na 
schriftelijke of mondelinge opdracht 

3 

Indicatie van een BMH,  
na overleg met een VS/PA 

Voorbehouden handeling 
Aantal 

contacten per 
maand 

Indicatie 
procedure 

(1-3) 

Duur van een 
enkel contact 

(minuten) 

Opmerking 

Subcutane injectie 

Intramusculaire injectie 

Intraveneuze injectie  

Inbrengen van een blaaskatheter (bij 
volwassen man/vrouw) 
Inbrengen van maagkatheter 
(maagsonde) 
Inbrengen van een veneuze katheter 
(infuus) 

Venapunctie 

Defibrillatie 

Spoed cardioversie 

Electieve (planbare) cardioversie 

In- of extubatie van de luchtpijp 

Drainagepunctie bij 
spanningspneumothorax 

Arteriepunctie 

Inbrengen larynxmasker (LMA) 

Intraossale infusie (botnaald plaatsen) 

Coniotomie 

Andere voorbehouden 
handeling, namelijk:  
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23. De dagelijkse praktijk vereist dat de BMH over een zelfstandige bevoegdheid beschikt om een
voorbehouden handeling te indiceren en uit te voeren.

Altijd, omdat: 

Alleen voor de volgende voorbehouden handelingen: 

Nooit, omdat: 

24. Over welke voorbehouden handeling(en) binnen zijn/haar eigen deskundigheidsgebied, dient de BMH
altijd volgens afspraak met u of een arts te overleggen?

25. Voor welke voorbehouden handeling(en) is het volgens u niet verantwoord, dat de BMH deze binnen
zijn/haar eigen deskundigheidsgebied, op eigen indicatie verricht?

26. Voor welke voorbehouden handeling(en) zou een zelfstandige bevoegdheid voor de BMH in de
dagelijkse werksituatie ook wenselijk zijn?

27. Op welke wijze bepaalt u de bekwaamheid van de BMH als deze op eigen indicatie (dus zonder
eerdere mondelinge of schriftelijke opdrachten van u) een voorbehouden handeling verricht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Niet van toepassing 
Dit laat ik aan de verantwoordelijkheid van de BMH over 
Ik veronderstel de bekwaamheid van de BMH op grond van de gevolgde opleiding 
Ik bepaal periodiek (bijvoorbeeld eens per jaar) voor welke handelingen de BMH bekwaam is Ik 
beoordeel per patiënt of de BMH bekwaam is om de handeling te verrichten 
Ik beoordeel per handeling of de BMH bekwaam is om de handeling te verrichten 
Ik ga ervan uit dat de instelling waar ik werk heeft gewaarborgd dat de BMH bekwaam is Anders, 
namelijk: 

28. Wordt de  BMH ingezet in een bestaande functie (bijvoorbeeld als anesthesiemedewerker,
operatieassistent, ambulanceverpleegkundige, hart- en vaatmedewerker)?

Nee (Ga door naar vraag 30) 
Ja 
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29. Bestaan binnen uw organisatie/afdeling mogelijkheden om (op termijn) als BMH naast de bestaande
functies te kunnen werken (functiedifferentiatie)?

Weet ik niet 
Nee 
Ja, namelijk: 

30. Is een BIG-registratie voor de functie van BMH van belang?
Nee 
Ja, omdat: 

31. In welke mate bent u het eens/oneens met de volgende stellingen?

NB: Als u de vragenlijst niet digitaal invult, maar in een afgedrukte versie, vul dan de volgende waardes in 
voor de mate waarin u het eens bent met de stelling: 1=Helemaal mee oneens; 2=Mee oneens; 3=Deels 
mee oneens, deels mee eens; 4=Mee eens; 5=Helemaal mee eens 

Stellingen Mate eens/oneens Toelichting 

De BMH is uitstekend in staat om op eigen indicatie 
voorbehouden handelingen te verrichten 
De aanpassing van de Wet BIG ten aanzien van de 
voorbehouden handelingen is een verbetering ten opzichte 
van eerdere regelgeving 
De aanpassing van de Wet BIG ten aanzien van de 
voorbehouden  handelingen sluit goed aan op de  
praktijk 
De lijst van beschreven voorbehouden handelingen in de 
aanpassing van de Wet BIG is niet toereikend voor de 
werksituatie van de BMH 
Voor het verrichten van voorbehouden handelingen door de 
BMH is een functionele zelfstandigheid voldoende1 
De vaardigheden van de BMH om de voorbehouden 
handelingen binnen zijn/haar vakgebied te verrichten zijn 
uitstekend 
De formele verantwoordelijkheden voor de BMH om op 
eigen indicatie voorbehouden handelingen te verrichten zijn 
niet goed vastgelegd. 
De taakverdeling tussen de BMH en mij met betrekking tot 
voorbehouden handelingen is niet goed vastgelegd. 
Ik moet in een hoog tempo werken 
Ik kan verlof opnemen wanneer ik dat wil 
Mijn werk en rusttijden zijn goed geregeld 
Mijn vervanging bij ziekte is goed geregeld 
Mijn werk vereist dat ik erg hard werk 
Ik hoef niet overdreven veel werk te doen 
Ik heb voldoende tijd om mijn werk af te krijgen 
Ik moet wel eens op onverwachte tijden aan het werk 

1 Het mogen uitvoeren van een opgedragen voorbehouden handeling zonder toezicht en tussenkomst van een arts 
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Stellingen Mate eens/oneens Toelichting 

De werkbelasting kan ik aan 
Ik zou het in mijn werk kalmer aan willen doen 
Ik werk onder tijdsdruk 
De rol van de  BMH wordt door iedereen binnen het 
behandelteam / samenwerkingsverband aanvaard 
De nieuwe zelfstandige bevoegdheid ten aanzien van een 
aantal voorbehouden handelingen wordt door iedereen 
binnen het behandelteam/samenwerkingsverband aanvaard 
Door het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan 
de BMH ten aanzien van een aantal voorbehouden 
handelingen, wordt de zorg voor bepaalde patiënten 
efficiënter 
Door het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan 
de BMH ten aanzien van een aantal voorbehouden 
handelingen, wordt de zorg voor bepaalde patiënten 
kwalitatief beter 
Door het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan 
de BMH ten aanzien van een aantal voorbehouden 
handelingen wordt de zorg voor bepaalde patiënten minder 
veilig 
Door het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan 
de BMH ten aanzien van een aantal voorbehouden 
handelingen, zal voor mij de werkdruk afnemen 
Door het toekennen van een zelfstandige bevoegdheid aan 
de BMH ten aanzien van een aantal voorbehouden 
handelingen, zal het werk voor mij minder interessant 
worden 

32. Hoe tevreden bent u over de volgende aspecten in uw werk?

NB: Als u de vragenlijst niet digitaal invult, maar in een afgedrukte versie, vul dan de volgende waardes in voor 
de mate van tevredenheid over aspecten in de stellingen: 1=Zeer ontevreden; 2=Tevreden; 3=Deels 
ontevreden, deels tevreden; 4=Tevreden; 5=Zeer tevreden 

Stellingen Mate tevredenheid Toelichting 

De mate waarover ik zorg op maat aan patiënten geef 

De hoeveelheid tijd die ik per patiënt beschikbaar heb 

De hoeveelheid tijd die ik aan de BMH geef 
De mate van samenwerking tussen mij en de BMHs binnen 
mijn afdeling/instelling 
De mate van samenwerking tussen mij en de overige 
medewerkers binnen mijn afdeling/instelling 
De organisatie en het management van de afdeling/instelling 
De uitrusting en de faciliteiten, waarover ik beschik 

De mate van respect die ik van de patiënten krijg 

De hoogte van mijn salaris als VS/PA 
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Stellingen  Mate tevredenheid Toelichting  

De hoeveelheid tijd die ik aan mijn privéleven kan besteden   

De mate waarin het werk mij uitdaagt te laten zien wat ik kan   

De mate waarin mij duidelijk is wat collegae van mij 
verwachten 

  

De hoeveelheid tijd die mijn werk kost   
 

33. Hoe tevreden bent u over uw werk in zijn algemeenheid?  
(Geef een score tussen de 0 en 10. Het cijfer 0 staat voor zeer ontevreden, het cijfer 10 staat voor 
zeer tevreden) 

 

34. Naast deze vragenlijst worden ook gegevens verzameld met behulp van interviews en focusgroepen. 
In onderstaande lijst kunt u aangeven of u hieraan wilt deelnemen. Als u uw email adres invult, 
krijgt u meer informatie toegestuurd. 

Interview  
Focusgroep 
Uw email adres:   

 

35. Heeft u nog op- of aanmerkingen over deze vragenlijst? 

 

 

Einde vragenlijst. 

Zijn alle vragen ingevuld? 

Wij danken u voor uw medewerking! 

 

U kunt de vragenlijst als bijlage opsturen naar onderzoek.wetbig@MUMC.nl . 

 

Bij vragen over deze vragenlijst of het evaluatieonderzoek, kunt u contact opnemen met het 
onderzoeksteam via bovenstaand e-mailadres of via tel. 043-3874418.  
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