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Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
Dit pilot-onderzoek vloeit voort uit een opdracht van GGD Nederland. Er bestaat 
namelijk een discrepantie tussen de afspraken die zijn gemaakt in het contract tussen het 
COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) en GGD Nederland en het convenant tussen 
de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en Zorgverzekeraar VGZ over de 
voorwaarden waaronder huisartsen zorg verlenen aan asielzoekers in de Centrale Opvang. 
De praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers van de Medische Opvang 
Asielzoekers (MOA) voeren in principe geen doktersassistentie-taken uit voor de huisarts 
omdat deze niet door het COA zijn ingekocht. In het convenant van de LHV en 
Zorgverzekeraar VGZ wordt daarentegen wel uitgegaan van de uitvoering van de 
doktersassistentietaken door derden. Het COA heeft inmiddels aan GGD Nederland 
gevraagd of de doktersassistentietaken aanvullend kunnen worden ingekocht. Om die 
reden heeft GGD Nederland het NIVEL de opdracht gegeven voor het meten van de werklast die gepaard gaat m
 
 
Dit rapport laat zien wat de werklast is voor praktijkverpleegkundigen en administratief 
medewerkers van de MOA indien zij doktersassistentietaken verrichten ten behoeve van 
de huisarts. De resultaten zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens van zes centra die in de 
MOA regio’s Noord-Nederland en Oost-Nederland zijn gevestigd. Wij bedanken de 
praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers van de MOA voor 
medewerking. 
 
Utrecht, 2003 
 
Maureen van Oort 
Walter Devillé 
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1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Per 1 januari 2000 heeft het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) de preventieve 
zorg voor asielzoekers ingekocht bij de GGD’en. De GGD’en hebben daarvoor een 
landelijk netwerk van MOA-stichtingen (Medische Opvang Asielzoekers) in het leven 
geroepen. De MOA-dienstverlening bestaat uit de algemene preventieve taken als 
Infectieziektebestrijding, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsvoorlichting en 
Opvoeding, Hygiënezorg. Daarnaast verzorgt de MOA de toeleiding naar de reguliere 
zorg, zoals huisartsen, RIAGG’s, tandartsen etc. Zorgaanbieders uit het reguliere circuit 
zijn gecontracteerd door Zorgverzekeraar VGZ voor het verlenen van de curatieve zorg 
aan asielzoekers.  
 
 

1.1 Doktersassistentie 
 
De praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers voeren in principe geen 
dokterassistentietaken uit voor de huisarts (zoals medische en administratieve 
ondersteuning voor de huisarts) omdat in de inkoop van de doktersassistentietaken in het 
contract niet was voorzien. 

 
De huidige 
functieprofielen van de 
praktijkverpleegkundigen 
bevatten in hoofdlijnen de 
volgende taken:  
het fungeren als 
aanspreekpunt voor de 
asielzoeker met 
gezondheidsklachten, het 
begeleiden, verstrekken 
van informatie, 
toegeleiden naar de 
huisarts of andere 
zorgverleners en het 
coördineren van 
zorg aan een asielzoeker.  
 
 
 
 
 

Taken praktijkverpleegkundigen 
1. Toegeleiding van asielzoekers naar de reguliere zorg: 
- het houden van een inloopspreekuur; 
- het verhelderen, verduidelijken en inschatten van de hulpvraag en 

het afsplitsen van zelfzorgvragen; 
- het ondersteunen van asielzoekers bij zelfzorg; 
- het instrueren van de individuele asielzoeker over bezoek aan de 

reguliere zorgverlening;  
- het verwijzen naar de reguliere zorg binnen GGD/MOA en de 

eerstelijnsgezondheidszorg; 
- het maken van werkafspraken met de huisarts en andere 

zorgverleners. 
2. Coördinatie van zorg: 
- het begeleiden van zwangeren;  
- het coördineren van zwangerenzorg; 
- het uitvoeren van taken met betrekking tot casemanagement; 
- het fungeren als aanspreekpunt voor reguliere zorgverleners; 
- het verrichten van EHBO activiteiten. 
3. GVO activiteiten: 
- het geven van individuele voorlichting, dan wel verwijzen naar  
 groepsvoorlichting;  
- het geven van voorlichting bij zwangerschap en bevalling 
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Administratief medewerkers 
ondersteunen het MOA-team door het uitvoeren van receptionele, secretariële en 
administratieve werkzaamheden. De taken kunnen verdeeld worden over drie clusters (zie 
kader hieronder). 
 
 

 
 
Door de verschillende afspraken tussen de verschillende actoren in de organisatie van de 
zorg voor asielzoekers is er onduidelijkheid ontstaan hoe en door wie 
doktersassistentietaken voor huisartsen die spreekuur houden op het asielzoekerscentrum 
moeten worden geregeld. Hierover heeft overleg plaatsgevonden tussen de betrokken 
partijen. GGD Nederland en het COA zijn momenteel in overleg over de wijze waarop 
deze taken alsnog door de MOA kunnen worden uitgevoerd en welke aanvullende 
randvoorwaarden dit vergt.  
 
In het volgende kader staan de taken voor praktijkverpleegkundigen c.q. administratief 
medewerkers die eventueel bij de MOA in te kopen zijn: 
 

Taken administratief medewerkers 
1. Receptionele werkzaamheden: het ontvangen van bezoekers; het plannen van vervolgafspraken voor 

diverse spreekuren en eerste- en tweedelijns voorzieningen; het plannen van afspraken met tolken; 
het ondersteunen van diverse spreekuren van Sociaal geneeskundigen en verpleegkundigen. 

 
2. Secretariële werkzaamheden het aannemen van inkomende telefoongesprekken voor de afdeling en 

het waar mogelijk zelfstandig afhandelen van deze gesprekken (informatie verstrekken, 
doorverbinden); het verspreiden van de inkomende post; het afhandelen van de correspondentie 
(kopiëren, registreren, distribueren en / of verzenden) en documenteren; het beheren van agenda's; 
het dienen als aanspreekpunt van Sociaal geneeskundigen en verpleegkundigen; het leggen van 
verslag en/of samenvattingen van bijeenkomsten; het verrichten van archiefwerkzaamheden 
waaronder het opbergen/opzoeken van medische en JGZ-dossiers. 

 
3. Administratieve werkzaamheden: het verwerken van registraties en mutaties in diverse 

geautomatiseerde administraties en het bewaken en controleren van gegevens; het aanmaken van 
medische en JGZ-dossiers; het administratief  afhandelen van ontvangen medische JGZ-dossiers en 
het overdragen van deze dossiers; het administratief bijhouden en beheren van gegevens in het 
medische en JGZ-dossier;  het uitwerken van draaiboeken/werkprotocollen;  het uitvoeren van de 
administratieve taken voor TBC-screening en het verwerken van gegevens ten behoeve van TBC-
screening; het registreren en bijhouden van kwantitatieve gegevens uit het primair proces ten 
behoeve van  managementinformatie; het zorgdragen voor de voorraad kantoorartikelen. 
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In te kopen taken voor praktijkverpleegkundigen: 
* Patiëntgebonden taken (deze taken betreffen geen chronische patiënten): 
- uitvoeren van een visustest; 
- urineonderzoek zoals nephurtest en/of sediment; 
- HB meting; 
- glucose meting; 
- uitvoeren van een zwangerschapstest; 
- doen van wondverzorging; 
- uitspuiten van oren; 
- voorbereiden van en assisteren bij het inbrengen van spiraaltjes; 
 uitvoeren griepvaccinatie; 
 
* Beheer van middelen ten behoeve van het huisartsenspreekuur:controleren, beheren en op peil 

houden van het benodigde instrumentarium, testmaterialen en verbandmiddelen die nodig zijn voor 
het huisartsenspreekuur. 

 
* Coördineren medicijnverstrekking:het in ontvangst nemen van een verzoek om herhaalreceptuur, aan 

de huisarts  voorleggen ter ondertekening en het administratief verwerken van herhaalreceptuur. 
 
* Beoordelen of voor iemand een tolk nodig is op het huisartsenspreekuur: het informeren van de 

huisarts over de personen die worden verwezen naar de huisarts waarvoor een tolk nodig wordt 
geacht voor een goed verlopende communicatie, zodat de huisarts kan anticiperen op deze informatie.

 
In te kopen taken voor administratief medewerkers: 
* Beheer van middelen ten behoeve van het huisartsenspreekuur: 

na huishoudelijke reiniging door de gebruiker, in opdracht van de praktijkverpleegkundige zorg 
dragen voor desinfectie c.q. sterilisatie van eenvoudige instrumentaria. 

 
* Beheer van het MOA dossier ten behoeve van het huisartsenspreekuur: 
- klaar leggen van het MOA dossier voor het spreekuur van de huisarts; 
- opbergen van het MOA dossier na het spreekuur van de huisarts; 
- het inschrijven en opbergen van uitslagen en dergelijke in het dossier. 
 
* Reserveren van een tolk ten behoeve van het huisartsenspreekuur: het op de gevraagde momenten 

reserveren van een tolk voor het spreekuur van de huisarts 
 
* Overige activiteiten ten behoeve van het huisartsenspreekuur. 
- het maken van de eerste externe afspraak na doorverwijzing door de huisarts. Dit betreft niet 

spoedeisende afspraken;  
- het wegwijzen naar het ziekenhuis en het uitschrijven en ondertekenen van een ZRA  (Ziektekosten 

Regeling Asielzoekers) zorgtaxibriefje ten behoeve van verwijzingen door de huisarts; 
- beheer van de huisartsagenda, plannen van vervolgconsulten bij de huisarts; 
- receptietaken ten behoeve van het huisartsenspreekuur; 
- het complementeren van verwijsbrieven van de huisarts; 
- het verzorgen van inkomende en uitgaande post van de huisarts; 
- het bestellen van kantoorartikelen ten behoeve van het spreekuur van de huisarts. 

 



10 Doktersassistentie door de Medische Opvang Asielzoekers, NIVEL 2003 

1.2 Toepassingen van de resultaten 
 
Dit pilot-onderzoek heeft als doel de werklast van het uitvoeren van 
doktersassistentietaken op asielzoekerscentra door de praktijkverpleegkundigen en 
administratief medewerkers van de MOA te meten. Daarnaast moet het onderzoek inzicht 
verschaffen over de wenselijkheid en haalbaarheid voor praktijkverpleegkundigen en 
administratief medewerkers om doktersassistentietaken voor de huisarts te gaan 
verrichten. Om inzicht te krijgen in de extra werklast en in de wenselijkheid en 
haalbaarheid om doktersassistentietaken te laten uitvoeren door de MOA zijn een tweetal 
vragen geformuleerd: 
 

1 'Wat is de extra werklast voor praktijkverpleegkundigen MOA en 
administratief medewerkers van het uitvoeren van 
doktersassistentietaken?' 
 

2 'Wat denken praktijkverpleegkundigen MOA en administratief 
medewerkers zelf over de wenselijkheid en haalbaarheid van het 
uitvoeren van doktersassistentietaken?' 
 

 
1.3 Opbouw van het rapport 

 
In hoofdstuk 2 staan de methoden van het onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op 
de extra werklast die het verrichten van doktersassistentietaken voor 
praktijkverpleegkundigen MOA en administratief medewerkers met zich meebrengt. 
Verder wordt beschreven hoe de praktijkverpleegkundigen en medewerkers van de 
administratie zelf denken over het uitvoeren van doktersassistentietaken. In het 
afsluitende hoofdstuk 4 wordt een samenvatting van de resultaten weergegeven. 
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2 Methoden 
 
 
 
 
 
 

2.1 Inleiding 
 
Het pilot-onderzoek richt zich op de werklast voor praktijkverpleegkundigen en 
administratief medewerkers van de Medische Opvang Asielzoekers van het uitvoeren van 
doktersassistentietaken ten behoeve van de huisarts. Gedurende twee weken alle 
werkzaamheden en de inhoud van contacten met asielzoekers geregistreerd. Telefonisch 
werd een enquête gehouden onder praktijkverpleegkundigen en administratief 
medewerkers om een beeld te krijgen van hun opvattingen over de mogelijkheden om de 
doktersassistentietaken uit te voeren. Het onderzoek betreft een vooronderzoek met een 
quasi-experimentele opzet. 
 
 

2.2 Steekproef 
 
Van de het actuele aantal asielzoekerscentra ten tijde van de start van het pilot-onderzoek 
(113 Asielzoekerscentra, 16 Onderzoeks- en Opvangcentra en 121 Aanvullende 
Opvangcentra) zijn door de Regiomanagers van de MOA zes centra geselecteerd in twee 
verschillende MOA-regio’s. In de oorspronkelijke opzet was het de bedoeling om het 
onderzoek in totaal negen centra (drie per subgroep) uit te voeren (zie verder). Het pilot-
onderzoek heeft plaatsgevonden in één Onderzoeks- en Opvangcentrum (OC) en vijf 
asielzoekerscentra (AZC’s) die gevestigd zijn in de regio’s Oost- en Noord-Nederland. 
De selectie van de locaties is gemaakt op grond van praktische overwegingen, aan de 
hand van de volgende selectiecriteria: 
- het aanwezig zijn van goede condities waaronder het onderzoek kan plaatsvinden; 
- bereidheid van praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers om mee te  

werken aan het onderzoek; 
 
Pilotcentra 
Als interventie werd in twee MOA regio’s, in totaal in twee centra, een pilotexperiment 
gestart waarbij de doktersassistentietaken zijn uitgevoerd door de MOA, zoals 
voorgesteld in de notitie “Doktersassistentietaken ten behoeve van huisartsen die 
spreekuur houden op een asielzoekerscentrum” van GGD Nederland LSB MOA, 
vastgesteld door de BC MOA op 30.11.2001 (zie kader p. 9). De twee asielzoekerscentra 
zijn geselecteerd uit de centra waar de huisarts spreekuur houdt op het centrum zelf en die 
indien mogelijk niet eerder deelnamen aan de “Monitoringstudie huisartsenzorg aan 
asielzoekers” van het NIVEL (experimentele subgroep ). De praktijkverpleegkundigen en 
de administratief medewerkers van de MOA hebben daar gedurende twee weken de 
vastgestelde doktersassistentietaken uitgevoerd. De MOA regiomanagers of hun 
clustermanagers zelf hebben deze centra voor het uitvoeren van doktersassistentietaken 
onder de volgende randvoorwaarden geïnstrueerd: 



12 Doktersassistentie door de Medische Opvang Asielzoekers, NIVEL 2003 

- de regio’s zetten voor deze taken deskundig personeel in, of organiseren bijscholing.  
- voor het uitvoeren van de assistentietaken zijn instructies gegeven door de huisarts.  
 De administratieve taken zijn geïnstrueerd door de clustermanagers of andere 
 verantwoordelijken van de administratief medewerkers. 
 
Controlegroepen 
Naast de experimentele groep met twee pilotcentra zijn de twee controlegroepen met 
ieder twee centra samengesteld:  
- controlegroep 1: asielzoekerscentra met spreekuur van de huisarts op het 

 asielzoekerscentrum, zonder onderlinge afspraken tussen huisarts en 
 praktijkverpleegkundigen, waarvan bekend is dat doktersassistentietaken niet of 
 slechts incidenteel worden uitgevoerd  

- controlegoep 2: asielzoekerscentra met spreekuur van de huisarts buiten het 
 asielzoekerscentrum 

 
Beide controlegroepen geven de gelegenheid om de werklast van 
praktijkverpleegkundigen en administratie te meten met controle voor mogelijke externe 
factoren die de uitvoering van taken door praktijkverpleegkundigen kunnen beïnvloeden.  
 
 

2.3 Respondenten   
 
Tijdschrijfformulieren 
Aan alle praktijkverpleegkundigen (n=17) en administratief medewerkers (n=15) van de 
MOA die in één van de 6 geselecteerde centra werken, is gevraagd gedurende twee 
weken per kwartier in te vullen welke activiteiten zij verrichtten. Activiteiten waren in 
categorieën ingedeeld en gecodeerd. Voor de tijdsregistratie is gebruik gemaakt van een 
aangepaste versie van de tijdsregistratieformulieren die ontwikkeld werden voor het 
“Tijdsbestedingsonderzoek Praktijk-Ondersteunend Personeel” binnen de “Tweede 
Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk”. 
 
Contactregistraties 
Daarnaast is aan de praktijkverpleegkundigen (n=17) gevraagd of zij op de dagen dat ze 
werken alle contacten met asielzoekers zouden willen registreren gedurende twee weken. 
Voor de contactregistratie is gebruik gemaakt van de formulieren die ontwikkeld zijn 
voor de “Monitoringstudie huisartsenzorg aan asielzoekers”die in 2002 is uitgevoerd 
(Van Oort, Devillé, De Bakker, 2003). Op deze formulieren werd door 
praktijkverpleegkundigen het volgende geregistreerd (bijlage 3): 
1 Patiëntenkenmerken: geslacht, leeftijd, land van herkomst; 
2 Consultgegevens: duur van het contact, soort contact (spreekuur, EHBO, etc), wijze 

van binnenkomst (eigen initiatief of vervolgafspraak) en of er een tolk nodig is; 
3 Kenmerken van de klacht: contactreden, eerste contact voor deze klacht; 
4 Resultaat van het contact: patiëntgebonden taken, nieuwe afspraak, verwijzing op 

basis van de klachten, het doel van een eventuele verwijzing, overleg gevoerd met de 
huisarts,  

5 Bijzonderheden of verzwarende omstandigheden. 
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De contactregistraties hebben parallel aan de registratie op de tijdschrijfformulieren 
plaatsgevonden. De contactregistratie geeft inzicht in de vergelijkbaarheid aan contacten 
tussen de drie subgroepen. De tijdsregistratie geeft inzicht in de werklast behorend tot de 
verschillende taken.  
 
Telefonische enquête 
Aan de praktijkverpleegkundigen (n=11) en administratief medewerkers (n=12) die in het 
kader van het onderzoek ook tijdschrijfformulieren hebben ingevuld is middels een 
telefonische enquête gevraagd hoe zij zelf denken over de wenselijkheid en haalbaarheid 
van het uitvoeren van doktersassistentietaken.  
 
 

2.4 Respons 
 
Voor aanvang van de registratieperiode heeft een voorbereidingsperiode plaatsgevonden. 
Allereerst zijn de betreffende praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers 
van de zes geselecteerde centra benaderd door hun leidinggevenden om het doel van het 
pilot-onderzoek uit te leggen en is hun medewerking gevraagd. Daarna hebben de 
responden-ten gedurende twee dagen de meetinstrumenten getest. Op basis van de 
opmerkingen van de respondenten zijn de meetinstrumenten aangepast tot de definitieve 
vorm. In totaal hebben 17 praktijkverpleegkundigen die in één van de centra uit de 
steekproef werken, contacten met asielzoekers geregistreerd. Daarnaast hebben deze 17 
praktijkverpleeg-kundigen en 15 administratief medewerkers van de MOA 
tijdschrijfformulieren ingevuld. In totaal werden 454 contactregistratieformulieren 
ontvangen en 57 tijdschrijfformulieren (30 tijdschrijfformulieren van 
praktijkverpleegkundigen en 27 tijdschrijfformulieren van administratief medewerkers). 
Het is onbekend of na ieder contact met een asielzoeker ook werkelijk een 
contactregistratieformulier is ingevuld.  
Getracht werd om alle betreffende medewerkers telefonisch te enquêteren, maar om 
verschillende redenen zoals vertrek van werknemers zijn niet alle medewerkers 
ondervraagd. 
 
 

2.5 Analyse van gegevens 
 
De ingevulde gegevens op de tijdschrijfformulieren door praktijkverpleegkundigen en 
administratief medewerkers, zijn geanalyseerd per centrum. Per centrum wordt 
weergegeven hoeveel uur praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers aan 
bepaalde activiteiten hebben besteed. Daarnaast wordt uitgedrukt welk aandeel van de 
werktijd wordt besteed aan het verrichten van doktersassistentietaken voor de huisarts. 
Door vergelijking van de werklast behorende tot het huidige takenpakket tussen de drie 
subgroepen en de werklast behorend tot de doktersassistentietaken in de experimentele 
groep, is de extra werklast aan doktersassistentietaken gemeten. 
Aanvullend zijn de gegevens van de contactregistratieformulieren geanalyseerd en 
gebruikt als eventuele verklarende factoren voor de verschillen in tijdsbesteding tussen de 
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centra. De uitkomsten worden onderling vergeleken in drie groepen, interventiegroep en 
twee controlegroepen.  
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3 Resultaten 
 
 
 
 
 
 

3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de extra werklast is voor praktijkverpleegkundigen 
en administratief medewerkers van de MOA indien zij doktersassistentietaken voor de 
huisarts verrichten (zie paragraaf 1.1, p.7). Daarnaast worden resultaten van een 
telefonische enquête gepresenteerd waarin is gevraagd naar de mening van 
praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers over de haalbaarheid en 
wenselijkheid van het uitvoeren van doktersassistentietaken. Alle resultaten zoals 
gepresenteerd in dit hoofdstuk dienen, gezien het geringe aantal participerende centra, te 
worden geïnterpreteerd als een indicatie van de extra werktijd die de uitvoering van 
doktersassistentietaken met zich meebrengt. In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.2 eerst 
ingegaan op de activiteiten die praktijkverpleegkundigen MOA verrichtten en de 
hoeveelheid tijd die zij daaraan besteedden. Tevens wordt in deze paragraaf inzicht 
geboden in de inhoud van de contacten aan de hand van de contactregistratieformulieren. 
De activiteiten en de bijbehorende tijdsbesteding van de administratief medewerkers 
komen in paragraaf 3.3 aan bod. De meningen van de praktijkverpleegkundigen en 
administratief medewerkers over de haalbaarheid en wenselijkheid om 
doktersassistentietaken te verrichten worden in paragraaf 3.4 beschreven. Het hoofdstuk 
wordt afgesloten met een samenvatting in paragraaf 3.5. 
 
 

3.2 De werklast van de praktijkverpleegkundige MOA voor de huisarts 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de werklast van praktijkverpleegkundigen bij het 
verrichten van taken voor de huisarts, uitgedrukt in tijd. Het gaat hierbij uiteindelijk om 
alle tijd die wordt besteed aan de doktersassistentietaken die voor de huisarts worden 
verricht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie typen centra: pilotcentra, 
controlecentra waar de huisarts spreekuur houdt op het centrum en controlecentra waar de 
huisarts spreekuur houdt in de eigen praktijk. Bij de pilotcentra verrichtten de 
praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers van de MOA gedurende twee 
weken de vastgestelde doktersassistentietaken (zie kader p. 9). In de controlecentra 
verrichten bovengenoemde medewerkers de taken zoals zij dat gebruikelijk doen. 
 
In tabel 3.1 wordt weergegeven hoeveel tijd per week door praktijkverpleegkundigen 
wordt geïnvesteerd in taken voor de huisarts. De tijd wordt weergegeven in  
uren en daarnaast in percentages van de totale werktijd berekend op basis van de gehele 
registratieperiode van twee weken. 
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Tabel 3.1  Tijd die praktijkverpleegkundigen investeren in alle activiteiten voor de huisarts  
    binnen de registratieperiode van twee weken. 
 

Tijdsbesteding praktijkverpleegkundigen 

Pilotcentra Controlecentrum ha  
spreekuur op centrum 

Controlecentrum ha  
spreekuur in eigen praktijk

 

1 2 3 4 5 6 

Totale arbeidsuren  170 uur 56 uur 92 uur 75 uur 81 uur 76 uur 

Arbeidsuren voor de huisarts 11 uur 9 uur 0 uur 10 uur 9 uur 2 uur 

% van totale werktijd gewerkt 
voor de huisarts  

6% 16% 0% 13% 11% 3% 

Gemiddeld % van totale werktijd 
per onderzoeksgroep 

8,6% - 7% 

 
 
Uit tabel 3.1 blijkt dat de tijdsbesteding waarin praktijkverpleegkundigen taken 
verrichtten voor de huisarts zowel relatief als absoluut sterk varieert tussen de zes centra. 
Er is geen duidelijk onderscheid aan te tonen tussen pilotcentra en controlecentra. In 
centrum 3 verrichten praktijkverpleegkundigen helemaal geen taken ten behoeve van de 
huisarts. De betreffende praktijkverpleegkundigen geven desgevraagd aan dat zij geen 
taken verrichten die niet in het contract tussen MOA en COA staan en daar vallen 
doktersassistentietaken ook onder. In de overige centra worden wel taken verricht voor de 
huisarts. De gespendeerde tijd daaraan kan gedurende de registratieperiode oplopen tot 
16% van de totale werktijd. In dat laatste centrum zeggen praktijkverpleegkundigen dat 
zij net een huisartsenpraktijk zijn. 
 
In tabel 3.2 wordt specifiek ingegaan op de tijd die besteed wordt aan de 
doktersassistentietaken zoals vermeld in het kader op pagina 9. 
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Tabel 3.2  Tijdsbesteding door praktijkverpleegkundigen MOA aan specifieke in te 
kopen doktersassistentietaken voor de huisarts binnen een registratieperiode 
van twee weken. 

 

Tijdsbesteding praktijkverpleegkundigen 

pilotcentra controlecentrum ha su 
op centrum 

controlecentrum ha su in 
eigen praktijk 

Doktersassistentie voor de huisarts  

1 2 3 4 5 6 

Totale arbeidsuren  170 uur 56 uur 92 uur 75 uur 81 uur 76 uur 

Totaal aantal geregistreerde uren  
voor doktersassistentietaken 

 
7 uur 

 
8 uur 

 
0 uur 

 
8 uur 

 
8 uur 

 
1 uur 

% tijd doktersassistentietaken ten  
opzichte van de totale werktijd 

4% 14% 0% 11% 10% 1% 

Gemiddelde tijd doktersassistentie per 
onderzoeksgroep 

6,6% - 5,7% 

Type doktersassistentietaken  
in % van de totale werktijd: 

      

Patiëntgebonden taken  2% 9% 0% 7% 6% 1% 

Verwerken van herhaalreceptuur 2% 4% 0% 2% 4% 0% 

Beheren van instrumentarium 0% 0,8% 0% 2% 0% 0% 

 
 
Uit tabel 3.2 blijkt dat het verrichten van doktersassistentietaken door 
praktijkverpleegkundigen ten behoeve van de huisarts binnen een registratieperiode van 
twee weken 14% van de werktijd of een hele dag in beslag kan nemen. Daarvan wordt de 
meeste tijd wordt besteed aan het verrichten van patiëntgebonden taken ten behoeve van 
de huisarts.  
 
Indien praktijkverpleegkundigen taken verrichtten ten behoeve van de huisarts die niet 
ingekocht zullen worden, werd gevraagd deze ook te registreren om zo een volledig beeld 
te verkrijgen van hun tijdsbesteding. Het gaat hierbij voornamelijk om de coördinatie van 
de medicijnverstrekking aan asielzoekers. Daarnaast werden af en toe andere taken 
verricht zoals het kopiëren van recepten, faxen naar de apotheek en het klaarleggen en 
opruimen van medische dossiers voor de huisarts. In totaal kunnen deze niet in te kopen 
taken voor de huisarts 1 tot 4 uur in beslag nemen oftewel 3% van de totale werktijd. 
 
In tabel 3.3 wordt ingegaan op verschillen in kenmerken van geregistreerde contacten 
tussen praktijkverpleegkundigen en asielzoekers. De verschillen worden op 
centrumniveau bekeken.  
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Tabel 3.3  Kenmerken van de contacten tussen praktijkverpleegkundigen van de MOA  
    en asielzoekers (n=454). 
 

pilotcentra controlecentrum ha su 
op centrum 

controlecentrum ha su in 
eigen praktijk Consultkenmerken  

1(n=113) 2 (n=82) 3 (n=88) 4 (n=58) 5 (n=65) 6 (n=48) 

Gemiddelde contactduur* 9,3 min 6,4 min 9,6 min 11,1 min 11,6 min 10,6 min 

Geslacht van de patiënt: 
man 
vrouw 

 
51% 
49% 

 
44% 
56% 

 
44% 
56% 

 
52% 
48% 

 
54% 
45% 

 
45% 
55% 

Leeftijd van asielzoekers*: 
0-4 jaar 
5-14 jaar 
15-24 jaar 
25-44 jaar 
45-64 jaar 
65+ 

 
8% 
8% 

23% 
50% 
7% 
4% 

 
4% 
5% 

46% 
27% 
15% 
4% 

 
9% 
5% 

19% 
44% 
21% 
2% 

 
9% 
7% 

24% 
43% 
14% 
3% 

 
15% 
9% 

25% 
42% 
8% 
2% 

 
2% 
8% 

44% 
27% 
19% 
0% 

Wijze van binnenkomst*: 
- via huisarts verwezen* 
- vervolgafspraak bij MOA* 
- op eigen initiatief 
- overig 

 
0,9% 
3% 

96% 
0,3% 

 

 
17% 
6% 

70% 
7% 

 
0% 
5% 

85% 
10% 

 
0% 
3% 

90% 
7% 

 
2% 
7% 

84% 
7% 

 
0% 

27% 
71% 
2% 

Patiëntgebonden taken: 
- visustest 
- urineonderzoek 

- HB-meting 

- glucosemeting 

- zwangerschapstest 

- doen van wondverzorging* 

- uitspuiten van oren; 

- assisteren bij inbrengen spiraaltjes; 

- uitvoeren griepvaccinatie*  

- verwerken herhaalreceptuur* 

 

 
0% 
7% 
0% 
0% 
0% 
1% 
0% 
0% 
0% 
5% 

 
0% 
2% 
0% 
1% 
0% 
4% 
0% 
0% 

15% 
11% 

 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
7% 

 
2% 
5% 
0% 
0% 
2% 
3% 
0% 
0% 
0% 
3% 

 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
2% 

 
0% 
2% 
0% 
0% 
0% 
8% 
0% 
0% 
0% 
0% 

* significante verschillen aangetoond tussen de afzonderlijke centra p<0.05 

 
In tabel 3.3 is te zien dat er op een aantal consultkenmerken significante verschillen te 
zien zijn in de contacten op de zes centra. Zo zijn er verschillen in de contactduur, leeftijd 
van de asielzoekers en in de wijze van binnenkomst oftewel de manier waarop het contact 
tot stand is gekomen. Ook de hoeveelheid van bepaalde patiëntgebonden taken 
verschillen significant tussen de centra in de mate waarin deze worden verricht door 
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praktijkverpleegkundigen. Bij het uitvoeren van griepvaccinaties dient hier de opmerking 
gemaakt te worden dat er in centrum 2 tijdens de registratieperiode de jaarlijkse 
griepvaccinaties plaatsvonden. Deze contacten duurden gemiddeld korter dan de overige 
contacten. Dit is tevens een verklaring voor de gemiddeld kortere contactduur bij centrum 
2 ten opzichte van de overige contacten. Nadere analyses naar de relatie tussen het 
uitvoeren van doktersassistentietaken en contactduur tonen aan dat contacten waarin 
patiëntgebonden doktersassistentietaken hebben plaatsgevonden niet langer duren dan 
contacten waarin dat niet het geval was. 52% van de contacten met 
doktersassistentietaken gebeuren op verzoek van de huisarts en 28% op eigen initiatief. 
Bij de overige contacten heeft 88% op eigen initiatief plaats. Het verwerken van 
herhaalreceptuur heeft vaak op initiatief van de patiënt plaats. 
 
 

3.3 De werktijd van de administratief medewerkers van de MOA 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de werklast van administratief medewerkers bij het 
verrichten van taken ten behoeve van de huisarts. Het gaat hierbij om alle tijd die wordt 
besteed aan taken die niet de MOA betreffen. Zoals bij de praktijkverpleegkundigen 
wordt onderscheid gemaakt in drie typen centra, pilot-centra, controlecentra waar de 
huisarts spreekuur houdt op het centrum en controlecentra waar de huisarts spreekuur 
houdt in de eigen praktijk. Bij de pilotcentra verrichten de  administratief medewerkers 
van de MOA gedurende twee weken de doktersassistentietaken zoals beschreven in de 
notitie doktersassistentietaken van GGD Nederland (GGD Nederland, notitie 
doktersassistentietaken 30-11-2001) (kader p.9). In tabel 3.4 wordt een totaaloverzicht 
gegeven van de tijd die door administratief medewerkers wordt geïnvesteerd in taken ten 
behoeve van de huisarts. 
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Tabel 3.4  Tijdsbesteding door administratief medewerkers MOA aan specifieke in te  
    kopen taken voor de huisarts binnen een registratieperiode van twee weken. 
 

Tijdsbesteding administratief medewerkers 

pilotcentra controlecentrum ha  
spreekuur op centrum 

controlecentrum ha  
spreekuur in eigen praktijk

 

1 2 3 4 5 6 

Totale arbeidsuren  229 uur 83 uur 75 uur 97 uur 66 uur 114 uur 

Arbeidsuren voor de huisarts 24 uur 10 uur 22 uur 24 uur 11 uur 6 uur 

% van totale werktijd gewerkt 
voor de huisarts 

10% 12% 29% 25% 16% 5% 

Gemiddeld percentage per 
onderzoeksgroep 

10,9% 26,7% 9,4% 

ha=huisarts 

 

Uit tabel 3.4 blijkt dat de mate waarin administratief medewerkers doktersassistentietaken 
verrichten sterk verschilt tussen de centra net zoals dat bij de praktijkverpleegkundigen 
het geval is. Bij de controlecentra waar de huisarts spreekuur houdt op het centrum 
worden de meeste doktersassistentietaken verricht: het gaat om respectievelijk 29% en 
25% van de totale werktijd die geïnvesteerd wordt in werk voor de huisarts. Deze groep 
centra verschilt statistisch significant van beide andere groepen (p=0.019). In één van de 
controlecentra waarvoor het huisartsenspreekuur is georganiseerd in de eigen praktijk van 
de huisarts besteden administratief medewerkers meer tijd voor de huisarts dan in de 
pilotcentra. In de pilotcentra wordt door de administratief medewerkers minder tijd 
besteed aan doktersassistentietaken dan in de overige centra, uitgezonderd centrum zes. 
In alle centra besteden administratief medewerkers meer uren voor de huisarts dan 
praktijkverpleegkundigen. Zowel in absolute werktijd uitgedrukt als in % van de totale 
werktijd (dit laatste uitgezonderd centrum 2). In centrum 3 waar de 
praktijkverpleegkundigen geen tijd spenderen ten behoeve van de huisarts, spenderen de 
administratief medewerkers relatief wel de meeste tijd ten behoeve van  
doktersassistentietaken. Toch is dit centrum een uitzondering: in de overige centra is er 
een sterk positieve correlatie in de tijd die praktijkverpleegkundigen MOA en 
administratief medewerkers besteden aan doktersassistentietaken (correlatiefactor= 0.70). 
 
In tabel 3.5 wordt ingegaan op de tijd die besteed wordt aan specifieke  
doktersassistentietaken die door het COA ingekocht kunnen worden bij de MOA. Per 
taak wordt beschreven hoeveel tijd er nodig is voor de uitvoering. 
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Tabel 3.5  Geïnvesteerde tijd door administratief medewerkers in het uitvoeren van in  
    te kopen doktersassistentietaken ten behoeve van de huisarts  
    (zie kader p. 9). 
 

Tijdsbesteding administratief medewerkers  

pilotcentra controlecentrum ha su 
op centrum 

controlecentrum ha su in 
eigen praktijk 

Doktersassistentie voor de huisarts 

1 2 3 4 5 6 

Totaal gewerkte uren voor de huisarts 24 uur 10 uur 22  uur 24 uur 11uur 6 uur 

Tijd besteed aan 
doktersassistentietaken (%) 

10% 12% 29% 25% 16% 5% 

Tijd besteed per type 
doktersassistentietaak (%): 

      

Beheer van het dossier  2% 4% 6% 5% 9% 0% 

Het reserveren van tolken 4% 2% 4% 2% 0% 0% 

Zorg dragen voor instrumentarium 0,1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Overige activiteiten voor de huisarts 4% 6% 18% 18% 7% 5% 

 
 
Uit tabel 3.5 blijkt dat de meeste tijd bij het uitvoeren van doktersassistentietaken besteed 
wordt aan overige activiteiten voor de huisarts. Het gaat hierbij om activiteiten als het 
maken van de eerste externe afspraak na doorverwijzing door de huisarts, het beheer van 
de huisartsagenda, plannen van vervolgconsulten, receptietaken ten behoeve van het 
huisartsenspreekuur, het wegwijzen naar het ziekenhuis en het ondertekenen van een 
ZRA zorgtaxibriefje ten behoeve van. verwijzingen door de huisarts, het complementeren 
van verwijsbrieven door de huisarts, het verzorgen van inkomende en uitgaande post en 
het bestellen van kantoorartikelen ten behoeve van de huisarts.  
Daarentegen wordt er door administratief medewerkers weinig tot geen tijd geïnvesteerd 
in het zorgdragen voor of steriliseren van instrumentarium ten behoeve van de huisarts.  
In de centra waar het huisartsenspreekuur in de eigen praktijk plaatsvindt, wordt geen tijd 
besteed aan het reserveren van tolken.Toch spenderen administratief medewerkers in 
centrum 5 relatief meer tijd aan doktersassistentietaken dan de pilotcentra, voornamelijk 
door de tijd die gaat naar het beheer van het MOA-dossier en overige beroepsactiviteiten. 
Zij schrijven bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken die de huisarts doorfaxt in dossiers, 
of complementeren verwijsbrieven die de huisarts heeft uitgeschreven. 
De tijd besteed aan het dossier in de pilotcentra is half zo veel als in de overige centra 
waar het huisartsenspreekuur op het centrum is georganiseerd. De tijd besteed aan overige 
activiteiten voor de huisarts is een derde van dezelfde tijdsbesteding in de overige centra. 
Het lijkt erop dat hoe jonger de asielzoekerpopulatie is, hoe minder tijd administratief 
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medewerkers besteden aan doktersassistentietaken c.q. overige beroepsactiviteiten voor 
de huisarts (correlatiefactor = - 0.50). 
 
 

3.4 Wenselijkheid en haalbaarheid van het uitvoeren van doktersassistentietaken  
 
Praktijkverpleegkundigen 
Middels een telefonische enquête werd aan de praktijkverpleegkundigen en administratief 
medewerkers gevraagd hoe zij zelf denken over de wenselijkheid en haalbaarheid van het 
uitvoeren van de in te kopen doktersassistentietaken ten behoeve van de huisarts. Hier 
volgen de resultaten van deze telefonische enquêtes. 
 
 
Tabel 3.6  Wenselijkheid en haalbaarheid van het uitvoeren van doktersassistentietaken  
    volgens praktijkverpleegkundigen MOA (n=11) 
 

Wenselijkheid en haalbaarheid om genoemde taken uit te voeren 

Pilotcentra en 
controlecentrum ha su op centrum 

Controlecentrum ha su in eigen 
praktijk 

Type doktersassistentietaken ten 
behoeve van de huisarts 

wenselijk 
(n=8) 

haalbaar 
(n=8) 

wenselijk 
(n=3) 

haalbaar 
(n=3) 

Controleren en op peil houden van 
benodigde instrumentarium 

4 7 
 

x 
x 

x 
x 

Herhaalreceptuur 7 8 1 2 

Beoordelen noodzakelijkheid 
inschakelen tolk 

8 8 3 3 

Patiëntgebonden taken:  
- visustest 
- urineonderzoek 
- HB-meting 
- glucosemeting 
- zwangerschapstest 
- wondverzorging 
- uitspuiten van oren 
- assisteren inbrengen spiraaltje 
- toedienen griepvaccinatie 
 

 
5 
8 
7 
7 
8 
8 
2 
5 
8 

  
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
x 
2 

 

x niet van toepassing 

 
 
Uit tabel 3.6 blijkt dat het uitvoeren van de meeste doktersassistentietaken wenselijk en 
haalbaar wordt geacht door de praktijkverpleegkundigen. Een aantal 
praktijkverpleegkundigen stelde wel voorwaarden aan de uitvoering van bepaalde 
doktersassistentietaken, zoals een heldere verslaglegging van de te verrichten taken in een 
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functieprofiel. Bij het controleren en op peil houden van het benodigde instrumentarium 
van de huisarts werd door 4 praktijkverpleegkundigen gezegd, dat het beter is dat de 
huisarts zelf aan de administratie doorgeeft welke middelen besteld moeten worden, want 
zij vinden het omslachtig om in de kast van de huisarts te gaan kijken of er nog 
instrumenten ontbreken. Een aantal praktijkverpleegkundigen vinden het beneden hun 
opleidings- en functieniveau om het instrumentarium van de huisarts te controleren en 
wensen het daarom niet te doen. Daarentegen werd ook door andere 
praktijkverpleegkundigen gezegd dat dit een kleinigheidje is en dat de huisarts er zelf 
geen tijd voor heeft omdat die veel minder aanwezig is op het centrum. Voor wat betreft 
herhaalreceptuur vinden de meeste praktijkverpleegkundigen de uitvoering van deze taak 
wenselijk en haalbaar. Een enkele keer werd gezegd dat het tijdrovend is en dat de 
huisarts over de medicijnen gaat. Over het beoordelen of er voor de huisarts een tolk 
nodig is zijn alle praktijkverpleegkundigen van mening dat het wenselijk en haalbaar is 
om deze taak ten behoeve van de huisarts te verrichten. Praktijkverpleegkundigen zeggen 
dat het nauwelijks tijd kost, omdat je tijdens het contact met de asielzoeker al duidelijk 
hebt, of het noodzakelijk is om gebruik te maken van een tolk. Het is niet praktisch als er 
voor een asielzoeker een afspraak bij de huisarts wordt gemaakt zonder de huisarts te 
informeren of er een tolk ingeschakeld moet worden.  
 
Voor wat betreft de patiëntgebonden taken blijkt dat alle ondervraagde 
praktijkverpleegkundigen het wenselijk en haalbaar vinden om de taken: urineonderzoek, 
zwangerschapstest, wondverzorging en het toedienen van een griepvaccinatie in de 
toekomst tot hun takenpakket te gaan rekenen. Voor de overige taken zijn de meningen 
verdeeld. Zo vindt de helft van de praktijkverpleegkundigen dat het verrichten van een 
visustest te veel tijd kost en dat het meer iets is voor de opticien. Voor wat betreft het 
doen van een HB-meting vindt de helft van de praktijkverpleegkundigen dat het risico's 
met zich meebrengt, vanwege het interpreteren van de waarden. Meer dan de helft van de 
praktijkverpleegkundigen vindt het geen goed idee om het uitspuiten van oren op te 
nemen in het takenpakket, omdat het een technische handeling is die geregeld moet 
worden uitgevoerd om de vaardigheid te blijven beheersen.  
 
Over het algemeen vinden praktijkverpleegkundigen het goed om de functie te verrijken 
met wat extra taken, maar dan moet dat duidelijk worden vastgelegd op landelijk niveau, 
met eventueel een differentiatie voor praktijkverpleegkundigen die voor een centrum 
werken waar de huisarts spreekuur houdt op of buiten het centrum. Ook vinden 
praktijkverpleegkundigen dat zij de juiste scholing moeten krijgen om de taken goed uit 
te kunnen voeren en dat er voldoende fte’s voor moeten worden gerekend. De 
praktijkverpleegkundigen vinden het belangrijk dat de uitvoering van 
doktersassistentietaken niet ten koste gaat van de MOA-taken, waar zij aanvankelijk voor 
zijn aangesteld. 
 
Administratief medewerkers 
In tabel 3.7 wordt weergegeven hoe administratief medewerkers zelf denken over de 
wenselijkheid en haalbaarheid van de uitvoering van doktersassistentietaken. Het gaat 
hierbij alleen om administratief medewerkers die werken op centra waar het 
huisartsenspreekuur georganiseerd is op het centrum. 
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Tabel 3.7  Wenselijkheid en haalbaarheid van de uitvoering van doktersassistentietaken  
    volgens administratief medewerkers (n=12) 
 

Wenselijkheid en haalbaarheid om genoemde taken uit te voeren 

Pilotcentra en 
controlecentrum ha spreekuur op centrum 

Type doktersassistentietaken ten 
behoeve van de huisarts 

wenselijk 
(n=12) 

haalbaar 
(n=12) 

Beheer van het dossier 11 12 

Het reserveren van tolken 12 12 

Zorg dragen voor instrumentarium 8 12 

Overige activiteiten voor de huisarts 12 12 

 
 
Uit tabel 3.7 blijkt dat administratief medewerkers over het algemeen positief staan 
tegenover de uitvoering van doktersassistentietaken voor de huisarts. Het beheer van het 
dossier en het zorg dragen voor instrumentarium worden niet door alle administratief 
medewerkers wenselijk geacht, de overige doktersassistentietaken wel. De betreffende 
administratief medewerkers hebben problemen met het gebruiksklaar maken van 
instrumentarium omdat het helemaal niets met administratieve taken te maken heeft 
waarvoor zij zijn aangesteld. Het beheer van het dossier vindt één 
administratiemedewerker niet wenselijk omdat de huisarts het makkelijk zelf kan 
opruimen. 
 
Een aantal algemene opmerkingen die gemaakt zijn door administratief medewerkers 
worden hierna weergegeven: 
 "Het is wel leuk om dingen voor de huisarts te verrichten" 

"Jammer dat administratief medewerkers niet aangesteld zijn voor de functie van 
doktersassistentie, dat zou praktisch zijn" 

 "Tot nu toe is er een gebrek aan scholingsmogelijkheden" 
"De taken van administratief medewerkers moeten op landelijk niveau duidelijk 
worden vastgelegd" 
"Hoe meer taken, hoe gevarieerder de functie" 
 
 

3.5 Samenvatting  
 
Uit de tijdschrijfformulieren blijkt dat er in alle centra taken worden verricht voor de 
huisarts die niet tot de MOA-taken behoren. In de meeste gevallen gaat het zowel om de 
praktijkverpleegkundigen als administratief medewerkers die deze taken verrichten, met 
uitzondering van één centrum, waar praktijkverpleegkundigen helemaal geen taken voor 
de huisarts verrichten. Deze praktijkverpleegkundigen houden zichzelf aan het contract 
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tussen het COA en de MOA waarin niet is voorzien in de uitvoering van 
doktersassistentietaken. In de overige vijf centra varieert de extra tijd die gemoeid is met 
de uitvoering van doktersassistentietaken voor praktijkverpleegkundigen van 1% tot 16% 
van de totale werktijd. Ondanks deze grote variatie tussen de centra, verschilt de 
gemiddelde tijd die aan deze taken wordt besteed niet per onderzoeksgroep.Van de 
verschillende doktersassistentietaken besteden praktijkverpleegkundigen MOA de meeste 
tijd aan patiëntgebonden taken. Uit de contactregistratieformulieren blijkt dat het vooral 
gaat om urineonderzoek en het doen van wondverzorging. Na patiëntgebonden taken gaat 
de tijd op de tweede plaats naar het verwerken van herhaalreceptuur. Relatief weinig 
spenderen praktijkverpleegkundigen aan het beheren van instrumentarium. Enkel in twee 
van de zes centra nemen praktijkverpleegkundigen deze taak op zich. Een echt 
onderscheid tussen pilotcentra en controlecentra voor wat betreft de mate waarin 
praktijkverpleegkundigen taken voor de huisarts verrichten is niet duidelijk aanwezig.  
 
Voor wat betreft de administratief medewerkers kan gezegd worden dat zij gemiddeld 
meer uren werken voor de huisarts dan praktijkverpleegkundigen, met uitzondering van 
één centrum. De uren die administratief medewerkers hebben gewerkt voor de huisarts 
variëren van 5% tot 29% van de totale werktijd. De meeste controlecentra met het 
huisartsenspreekuur op het centrum besteden veel meer tijd aan doktersassistentietaken 
dan de pilotcentra zelf. De meeste tijd ten behoeve van de huisarts wordt gespendeerd aan 
overige beroepsactiviteiten, zoals het beheer van de huisartsenagenda en receptietaken 
voor de huisarts. Op de tweede plaats gaat de tijd die gewerkt is voor de huisarts naar het 
beheer van het dossier. In de centra met huisartsenspreekuur op het centrum gaat bijna 
evenveel tijd naar het regelen van tolken. Zorg dragen voor instrumentarium wordt door 
administratief medewerkers nauwelijks gedaan.  
 
Praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers staan over het algemeen positief 
tegenover de uitvoering van de meeste doktersassistentietaken. Vaak wordt gezegd dat de 
uitvoering van doktersassistentietaken een verrijking van de functie betekent. Veel 
ondervraagde praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers vinden het 
belangrijk dat er goede condities worden gecreëerd waaronder de uitvoering van 
doktersassistentietaken worden verricht. Het gaat hierbij om scholing en extra tijd, zodat 
de uitvoering van doktersassistentietaken niet ten koste gaat aan hun eigen MOA-taken.  
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4 Samenvatting, conclusies en discussie 
 
 
 
 
 
 

4.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen  
 
Per onderzoeksvraag zullen de resultaten van het onderzoek worden weergegeven. 
 

1 'Wat is de extra werklast voor praktijkverpleegkundigen MOA en 
administratief medewerkers die het  uitvoeren van de door GGD 
Nederland vastgestelde doktersassistentietaken met zich meebrengt?' 

 
Er blijkt een grote variatie te bestaan tussen centra over de 3 subgroepen. In de eerste 
controlegroep, met het huisartsenspreekuur op het centrum, houden de 
praktijkverpleegkundigen zich in centrum 3 aan het contract dat afgesloten is tussen GGD 
Nederland en het COA en verrichten geen taken voor de huisarts. De gespendeerde tijd 
aan doktersassistentietaken in de overige centra varieert van 1% in een centrum waarvoor 
de huisarts spreekuur houdt in de eigen praktijk tot 16% in een pilotcentrum. 
 
Bij de administratief medewerkers varieert de tijd besteed voor de huisarts van 5% tot 
29% van de totale werktijd. Hier vallen de verschillen op tussen de pilotcentra die werken 
volgens de nieuwe procedures (gemiddeld 11% van de totale werktijd) en de overige 
centra waar het huisartsenspreekuur is georganiseerd op het centrum (gemiddeld 27% van 
de totale werktijd). In de centra waar administratief medewerkers de in te kopen taken 
uitvoeren zoals GGD Nederland met het COA is overeengekomen, wordt in deze studie 
relatief veel minder tijd besteed aan het beheer van het medisch dossier en andere 
doktersassistentietaken. Of dit het gevolg is van de introductie van de nieuwe procedures 
of dat deze centra vóór de introductie reeds minder tijd besteedden aan deze taken kan 
deze studie niet aantonen. 
 
Het verrichten van doktersassistentietaken zoals GGD Nederland met het COA is 
overeengekomen maakt geen verschil ten opzichte van de centra waar toch al 
doktersassistentietaken werden uitgevoerd. Wel is het nu duidelijk dat tot een zevende 
deel van de tijd van praktijkverpleegkundigen MOA gewijd wordt aan tot heden niet-
ingekochte doktersassistentietaken ten behoeve van de huisarts. Bij administratief 
medewerkers kan één derde van de werktijd gaan naar doktersassistentietaken. 
 

2 'Wat denken praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers zelf 
over de wenselijkheid en haalbaarheid van het uitvoeren van de door 
GGD Nederland vastgestelde doktersassistentietaken?' 

 
Praktijkverpleegkundigen MOA zijn het over een aantal punten unaniem eens met 
betrekking tot de wenselijkheid en haalbaarheid om doktersassistentietaken te verrichten. 
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Zo vinden bijvoorbeeld alle praktijkverpleegkundigen het wenselijk en praktisch om te 
beoordelen of er voor het huisartsenspreekuur een tolk nodig is. 
Praktijkverpleegkundigen vinden dat deze activiteit geen extra tijd kost omdat tijdens het 
consult dat de praktijkverpleegkundige met de asielzoeker heeft het duidelijk wordt of de 
huisarts een tolk nodig zal hebben indien de asielzoeker verwezen wordt. Het enige wat 
de praktijkverpleegkundige moet doen is een notitie maken dat er een tolk nodig is en in 
welke taal. Uit de tijdschrijfformulieren blijkt dat praktijkverpleegkundigen geen extra 
tijd spenderen aan deze activiteit. Daarnaast vinden praktijkverpleegkundigen het 
verrichten van een aantal patiëntgebonden taken wenselijk, omdat het de toegeleiding kan 
vergemakkelijken, het takenpakket uitgebreider wordt en de asielzoeker niet alleen voor 
een eenvoudig testje (zoals een urinetest) naar de huisarts hoeft te gaan.  
 
Ook onder administratief medewerkers is de houding ten opzichte van de uitvoering van 
doktersassistentietaken overwegend positief. Een derde van de administratief 
medewerkers vindt het niet wenselijk om instrumentarium voor de huisarts gebruiksklaar 
te maken en één medewerker ziet het niet zitten om dossiers voor de huisarts op te gaan 
ruimen.  
 
Daarentegen wordt er door meer dan de helft van de praktijkverpleegkundigen en 
administratief medewerkers gezegd dat het een verrijking is van hun functie indien zij 
taken voor de huisarts kunnen verrichten. Door de veelheid van taken die zij kunnen 
uitvoeren vinden zij hun werk gevarieerder. 
 
 

4.2 Discussie 
 
Het moet in de eerste plaats duidelijk zijn dat dit onderzoek een pilotstudie betreft naar 
het uitvoeren van doktersassistentietaken zoaks GGD Nederland deze heeft vastgesteld. 
Vooraf was bekend dat er een ruime variatie bestaat tussen centra in de geleverde 
ondersteuning door praktijkverpleegkundigen MOA en administratief medewerkers aan 
de huisartsen die op of buiten de centra spreekuur houden. In de oorspronkelijke opzet 
waren daarom meer centra voorzien per onderzoeksgroep.  
In de oorspronkelijke opzet was eveneens voorzien dat pilotcentra aselect zouden 
gekozen worden uit centra waar reeds veel dokterassistentietaken werden uitgevoerd. De 
uitvoering van doktersassistentietaken in deze centra na invoering van de nieuwe 
instructies zou dan afgezet worden tegen de uitvoering in centra waar 
doktersassistentietaken niet of slecht incidenteel worden uitgevoerd (eerste 
controlegroep).  
Praktische redenen in het veld hebben er toe geleid dat minder centra deelnamen aan deze 
pilotstudie. Dit heeft op zijn beurt geleid tot een ruime variatie in de tijd besteed aan het 
uitvoeren van doktersassistentietaken. In de eerste controlegroep is wel degelijk één 
centrum ingesloten waar praktijkverpleegkundigen MOA doktersassistentietaken niet 
uitvoeren omdat dit officieel hun taak niet is en zij zich daaraan houden. Het andere 
centrum in die groep daarentegen verschilt niet van de andere centra in de hoeveelheid 
tijdsbesteding aan doktersassistentietaken. Op het niveau van de administratief 
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medewerkers daarentegen worden in deze controlegroep in beide centra juist wel veel 
doktersassistentietaken uitgevoerd.  
Op het eerste zicht zou deze laatste observatie de indruk wekken dat waar 
praktijkverpleegkundigen minder tijd besteden aan doktersassistentietaken, de 
administratief medewerkers juist meer tijd hieraan gaan besteden. Maar dit is niet zo: 
wanneer dat centrum waar praktijkverpleegkundigen het contract MOA-COA volgen, 
uitgesloten wordt, dan gaan administratief medewerkers meer tijd besteden aan 
doktersassistentietaken in die centra waar praktijkverpleegkundigen MOA eveneens meer 
tijd besteden aan dergelijke taken. 
 
Bij het interpreteren van de in dit rapport weergegeven resultaten is het belangrijk om in 
acht te nemen dat de gegevens slechts verkregen zijn in een pilotonderzoek binnen een 
klein aantal centra (6), gelegen binnen twee verschillende regio's, waartussen de 
resultaten sterk varieerden. De gegevens geven wel een duidelijke indicatie hoever de 
extra tijd, die het verrichten van doktersassistentietaken met zich meebrengt, kan oplopen. 
 
Het blijkt dat binnen de meeste controlecentra door zowel praktijkverpleegkundigen 
MOA als administratief medewerkers reeds doktersassistentietaken werden verricht. Dit 
gebeurde dan buiten het bestaande contract GGD Nederland-COA om, terwijl er toch 
ruime percentages van de  totale werktijd aan werden besteed, zeker door de 
administratief medewerkers. Binnen veel centra is de uitvoering van 
doktersassistentietaken geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten. Het is opmerkelijk dat 
administratief medewerkers meer tijd besteden aan taken voor de huisarts dan 
praktijkverpleegkundigen. Mogelijk is het zo dat huisartsen gemakkelijker taken 
overdragen aan administratief medewerkers dan aan praktijkverpleegkundigen, gezien het 
feit dat administratief medewerkers een ondersteunende functie hebben.  
 
Het uitvoeren van doktersassistentie naar aanleiding van de nieuwe instructies leidde bij 
de praktijkverpleegkundigen niet tot duidelijke verschillen in totale tijdsbesteding of in 
inhoudelijke verdeling tussen taken ten opzichte van de controle centra. Bij de 
administratief medewerkers lijkt er evenmin een verschil te bestaan tussen de pilotcentra 
en de controle centra waar de huisartsen spreekuur houden in de eigen praktijk. Alleen 
gaat in één van deze controle centra dubbel zoveel tijd zitten in het dossierbeheer.  
 
De tijdsbesteding van administratief medewerkers in de eerste controlegroep steekt 
duidelijk af tegen de overige twee groepen. Het verschil ligt hem voornamelijk op het 
gebied van de overige activiteiten die voor de huisartsen worden uitgevoerd naast het 
beheren van het dossier en het reserveren van tolken.  Of deze verschillen steeds bestaan 
hebben of een gevolg kunnen zijn van de introductie van de nieuwe instructies is in deze 
studie niet uit te maken. Het is tevens onduidelijk waarom dat effect dan enkel onder de 
administratief medewerkers zou hebben plaatsgevonden, en niet bij de 
praktijkverpleegkundigen. Het is trouwens opvallend dat het in het centrum waar 
praktijkverpleegkundigen zich aan de afspraken binnen het contract MOA-COA houden, 
de administratief medewerkers juist wel de meeste tijd besteden aan 
doktersassistentietaken in vergelijking met de andere centra. Het is niet uit te maken of 
hiertussen een verband bestaat of dat deze bevinding op louter toeval berust. 
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Voor zover het deze pilotstudie betreft, zijn er vanuit de MOA-medewerkers geen echte 
bezwaren gekomen om doktersassistentietaken te gaan verrichten. Deze studie beperkt 
zich wel tot het perspectief van de praktijkverpleegkundigen en administratief 
medewerkers en is het onbekend hoe de huisarts tegenover de nieuwe afspraken staat. 
Ook wordt het perspectief van de asielzoeker niet belicht. Zoals de voordelen en nadelen 
die het verrichten van patiëntgebonden doktersassistentietaken door de 
praktijkverpleegkundigen MOA heeft voor de asielzoekers zelf.  
 
Inhoudelijk beide groepen medewerkers MOA wel opmerkingen over een aantal 
doktersassistentietaken die kunnen herleid worden tot het gebrek aan ervaring omdat men 
ze weinig moet toepassen of omdat men oordeelt dat een bepaalde taak niet tot de functie 
behoort.  
 
Indien doktersassistentietaken ingekocht zullen worden is het van belang dat 
praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers de juiste scholing krijgen en dat 
hun werkschema hieraan wordt aangepast. Gezien de overwegend positieve houding van 
de betrokkenen zijn er wat dat betreft geen bezwaren om het verrichten van 
doktersassistentietaken formeel vast te leggen in het functieprofiel. Daarnaast zijn er ook 
voordelen aan verbonden zoals meer efficiëntie, ontlasting voor de huisarts en in 
sommige gevallen is het ook meer praktisch voor de asielzoeker. Verder is het belangrijk 
om formeel vast te leggen in hoeverre de huisarts of de MOA verantwoordelijk voor de 
uitvoering van doktersassistentietaken. 
 
 

4.3 Conclusies / Aanbevelingen  
 
- Praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers MOA spreken hun voorkeur 

uit voor de uitbreiding van hun taken ter ondersteuning van de huisarts. 
- De uitbreiding van het takenpakket met doktersassistentietaken moet formeel worden 

vastgelegd. 
- Praktijkverpleegkundigen en administratief medewerkers MOA moeten hiervoor de 

juiste scholing krijgen en hun werkschema moet hierop worden aangepast 
- De doktersassistentietaken voor beide groepen medewerkers moeten inhoudelijk nog 

nader bekeken en geëvalueerd worden. 
- In beide groepen medewerkers gaat een belangrijk deel van de werktijd naar de 

doktersassistentietaken. Naast het formeel in kopen van deze taken, zou eveneens 
moeten gekeken worden of het zinvol is om een maximale tijdsbesteding voor deze 
taken af te spreken, zodat andere taken niet in de verdrukking dreigen te komen. 

 
Hopelijk kan deze pilotstudie helpen om een enigszins krom gegroeide situatie op de 
werkvloer opnieuw formeel recht te trekken. 
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Bijlagen 
 
DATUM: 28/10/2002  VOORBEELD 
TIJDSCHRIJFFORMULIERPRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE    

TIJD CODE  TIJD CODE  Te gebruiken codes: 

08:00- P  13:15- P  

08:15- I  13:30- H  

08:30-   13:45-   

08:45-   14:00- P  

09:00 H  14:15-   

09:15-   14:30-   

09:30- PTH  14:45-   

09:45-   15:00-   

10:00-   15:15-   

10:15- PTP  15:30-   

10:30-   15:45-   

10:45-   16:00-   

11:00- P  16:15-   

11:15- PTP  16:30-   

11:30-   16:45-   

11:45-   17:00-   

12:00-   17:15-   

12:15-   17:30-   

12:30-   17:45-   

12:45-   18:00-   

13:00- P     

I 
PTH 
 
PTP 
 
H 
MO 

 

TK 

 

OB 

P 

Instrumentarium 
patiëntgebonden taken ten 
behoeve van de huisarts 
patiëntgebonden taken ten 
behoeve van de preventie en 
toegeleiding herhaalreceptuur 
Overige activiteiten m.b.t. 
medicijnverstrekking ten behoeve 
van de huisarts 
Beoordelen of voor iemand een 
tolk nodig is 
Overige Beroepsactiviteiten 
Pauze 
 
Deze praktijkverpleegkundige is 
haar werkdag begonnen om 8:15 
uur. Zij is begonnen met het 
controleren en indien nodig in 
orde maken van het 
instrumentarium voor het 
spreekuur van de huisarts. Van 
9:00 uur tot 9:15 uur heeft de 
praktijkverpleegkundige zich 
bezig gehouden met 
herhaalreceptuur. Van 9:30 uur 
tot 10:00 heeft de 
praktijkverpleegkundige 
patiëntgebonden taken verricht 
ten behoeve van de huisarts. Van 
10:15 uur tot 11:00uur ging het 
om het uitvoeren van preventie- 
en toegeleidingstaken. Van 
11:00uur tot 11:15uur is er 
pauze gehouden. Daarna heeft de 
praktijkverpleegkundige tot 
13:00uur patiëntgebonden taken 
verricht ten behoeve van de MOA. 
Van 13:00 uur tot 13:30 uur 
heeft ze pauze gehouden. Van 
13:30uur tot 14:00 uur heeft ze 
zich bezig gehouden met 
herhaalreceptuur. Om 14:00 uur 
werd de werkdag beëindigd.  
Het spreekuur van de MOA werd 
gehouden van 9:30 uur tot 
11:00 uur. Het 
huisartsenspreekuur werd  
’s middags gehouden van 14:30 
tot 15:15 uur. 

 
Indien u taken heeft verricht ten behoeve van de huisarts die niet gerapporteerd konden worden omdat ze minder 
dan een kwartier duurden op een ochtend of middag, verzoeken wij u deze  op de volgende bladzijde te  
vermelden. 
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DATUM: 28/10/2002 VOORBEELD  
TIJDSCHRIJFFORMULIER ADMINISTRATIE 

TIJD CODE  TIJD CODE  Te gebruiken codes: 

08:00- P  13:15- DH  

08:15-   13:30-   

08:30- OB  13:45-   

08:45-   14:00- OB  

09:00   14:15-   

09:15-   14:30-   

09:30-   14:45-   

09:45-   15:00-   

10:00-   15:15-   

10:15-   15:30- P  

10:30-   15:45-   

10:45-   16:00-   

11:00-   16:15-   

11:15-   16:30-   

11:30-   16:45-   

11:45-   17:00-   

12:00- P  17:15-   

12:15-   17:30-   

12:30- I  17:45-   

12:45-   18:00-   

13:00- DH     

I 
DH 
H 
TK 
 
 
OB 
P 

Instrumentaria 
Dossierbeheer van de huisarts 
Overige activiteiten voor huisarts 
Het reserveren van tolken ten 
behoeve van het 
huisartsenspreekuur 
0verige Beroepsactiviteiten 
Pauze 
 
Deze medewerkster is om 8:30 
uur begonnen met werken. Zij 
heeft van 8:30 uur tot 12:00uur 
activiteiten verricht die geen 
verband houden met het 
huisartsenspreekuur. Van 
12:00uur tot 12:30uur heeft de 
medewerkster gepauzeerd. Om 
12:30 uur is zij begonnen met de 
sterilisatie en desinfectie van 
instrumentaria die de huisarts 
nodig zal tijdens zijn spreekuur. 
Van 13:00 uur tot 14:00 uur 
heeft de medewerkster zich bezig 
gehouden met het beheer van het 
MOA-dossier ten behoeve van het 
spreekuur van de huisarts. Van 
14:00uur tot 15:30uur heeft de 
medewerkster activiteiten verricht 
die geen verband houden met het 
huisartsenspreekuur. Om 15:30 
uur werd de werkdag van de 
administratief medewerkster 
beëindigd 
 
Vandaag is er spreekuur 
gehouden door de MOA van 9:30 
uur tot 10:30 uur en het 
huisartsenspreekuur duurde van 
14:00 uur tot 15:15 uur. 
 
 
 

 
Indien u taken heeft verricht ten behoeve van de huisarts die niet gerapporteerd konden worden omdat ze minder 
dan een kwartier duurden op een ochtend of middag, verzoeken wij u deze  op de volgende bladzijde te  
vermelden. 
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REGISTRATIEFORMULIER: PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE 
 
Code centrum:  Code praktijkverpleegkundige:   Datum :  

DEEL 1 PATIËNTGEGEVENS:    

geslacht: � man  � vrouw 
 

geboortejaar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    land van herkomst:. . . . . . . . . . . . .  

 
DEEL 2 CONTACTGEGEVENS: 

duur contact: soort contact: binnenkomst: tolk nodig?  tolk gebruikt? 

� 1-5 minuten 
� 6-10 minuten 
� 11-15 minuten 
� 16-20 minuten 
� 21-40 minuten 
� meer 

� spreekuur 
� EHBO 
� geplande 
    voorlichting 
� anders, nl 
. . . . . . . . . . . . . . 

� eigen initiatief 
� vervolgafspraak 
� via ander MOA-     
personeel 
� huisarts 
� anders,nl 
. . . . . . . . . . . . . . 
 

� ja (ga naar tolk gebruikt)� 
� nee, voertaalgesprek:     
    taal. . . . . . . . . . . . . . . . .   

� ja, prof. tolk was aanwezig 
� ja, tolkentelefoon 
� bekende van patiënt deed 
    vertaling  
� nee, niet gelukt 
� nee, niet geprobeerd  

 
DEEL 3 DEELCONTACTGEGEVENS:            

Contactredenen: de gepresenteerde  gezondheidsklacht(en) zo nauwkeurig mogelijk omschrijven 

Contactreden en bijbehorende klacht(en)/problemen: 
 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Contactreden en bijbehorende klacht(en)/problemen: 
 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
patiëntgebonden taken � 
 

specifiek       
voor dit 
contact in 
opdracht  
huisarts  
of> 

 
 
 
op eigen 
initiatief 

 
 
 
 
aard contact: 

 

1 2  
�� eerste contact voor deze klacht 
�� vervolgcontact van bestaande klacht 

 
nieuwe afspraak 
gemaakt voor consult bij u: 
1 2  
�� ja 
�� nee 

specifiek voor dit contact 
(tel) overleg gevoerd met 
huisarts 
1 2 
�� ja 
�� nee 

 
 zelfzorgadvies  
 uitvragen / zorgvraag 
 bloeddruk meting  
 visustest * 
 keel/neusinspectie 
 urineonderzoek* 
 temperatuur meten  
 gewichtsmeting 
 polsslag 
 HB-meting* 
 glucosemeting* 
 griepvaccinatie* 
 doen van wondverzorging* 
 uitspuiten van oren*  
 zwangerschapstest* 
 assist. inbrengen spiraaltje * 
 verzorgen herhaalreceptuur 
 anders, nl: 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 2             
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 

1 2 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 
�� 

verwijzing: 
1 2 
�� verwezen naar huisarts 
�� verwezen binnen MOA 
�� tandarts 
�� verwezen anders, nl 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

doel verwijzing:  
1 2 
�� diagnose 
�� behandeling 
�� geruststelling 
�� anders, nl 
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

 
DEEL 4 INDIEN SPRAKE IS VAN BIJZONDERHEDEN GRAAG KORTE FORMULERING HIERONDER VERMELDEN: 
 
 
 
 
Nivel, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht      onderzoeker: Maureen van Oort, tel. 030-2729658 

 


