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VOORWOORD
	Wat leuk! Jij bent LVO-ambassadeur. Een ambassadeur is iemand
die een organisatie vertegenwoordigt naar de buitenwereld
toe. Een ambassadeur voor een vereniging is dus een soort
spreker of gezicht voor die vereniging. Om onze vereniging meer
bekendheid te geven en een groter ledenbestand te creëren,
wordt een aantal zaken van een ambassadeur verwacht.

	In deze map staan alle essentiële zaken die jij moet weten als
ambassadeur, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De taken als ambassadeur
Verwachtingen van de ambassadeur
Aandachtsgebieden van de LVO
Wat doet de LVO?
Voorbeelden van behaalden resultaten
Stand van zaken
Lijst met leden van jouw ziekenhuis
Organogram
Media
Veel gestelde vragen

	LVO staat voor Landelijke Vereniging van Operatieassistenten. De LVO
vertegenwoordigt bijna de helft van de beroepsgroep.
	De LVO werkt samen met NU ‘91 om de doelgroep te
vertegenwoordigen bij cao-onderhandelingen.
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LVO: Landelijke Vereniging
van Operatieassistenten
	De LVO is een innoverende en herkenbare beroepsvereniging voor
medewerkers die medisch assisterende werkzaamheden verrichten
ten behoeve van operatieve zorg en technieken. De onderstaande
punten worden besproken in dit hoofdstuk.
• Geschiedenis
• Doel en missie
• Organogram
• Commissies

Geschiedenis
E ind jaren ’60 ontstond een grote behoefte aan vakbekwaam
assisterend personeel door verregaande specialisaties die plaatsvonden
binnen de ziekenhuizen. In 1969 ging men daarom serieus aan de
slag met het opzetten van een aparte opleiding om aan deze behoefte
te kunnen voldoen. Een groep specialistische verpleegkundigen
op de operatiekamer was toen de grootste beroepsgroep. De
NZR (tegenwoordig NVZ) hield toezicht op deze opleiding. Binnen
deze beroepsgroep waren verschillende functies te onderscheiden:
operatieverpleegkundigen, operatiehulpkrachten (dit personeel nam
werkzaamheden over van assistenten en verpleegkundigen vanwege
een tekort aan personeel) en operatieassistenten (dit waren vroeger
medewerkers van operatieverpleegkundigen).
		
	In 1977 werd door een drietal net afgestudeerde operatieassistenten
besloten een vereniging op te richten om beroepsbelangen van
operatieassistenten en anesthesiemedewerkers te kunnen behartigen.
Onder deze belangenbehartiging verstond men toen: wettelijke
erkenning, bescherming van het beroep (functieomschrijving en
uitbreiding van de beroepsmogelijkheden). De eerste jaarvergadering
vond plaats op 10 december 1977. De vereniging had toen 150 leden.
Het informatieblad van de LVO bestond toen uit slechts twee A4-tjes.
Inmiddels is de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten een flink
stuk gegroeid, en groeit zij nog steeds. Momenteel telt de LVO 2100
leden (dec 2019).

Missie en doelstellingen
Missie
	De missie van de LVO is door leden en bestuur als volgt
geformuleerd:
•	De kwaliteit van de perioperatieve zorg in geheel Nederland
wordt mede bepaald door gekwalificeerde en bekwame
operatieassistenten.
•	De operatieassistent is een (inter)nationaal erkend beroep op
bachelorniveau.
•	De LVO is de gesprekspartner voor alle betrokken partijen in de
perioperatieve zorg.

Doelstellingen
• Afbakenen van het beroepsdomein
• Individuele en collectieve belangenbehartiging
• Stimuleren van de professionalisering van de beroepsgroep
• Voorlichten van de leden
• Bevorderen van het contact tussen de leden
• Het organiseren van bij- en nascholing
• Internationale samenwerking
• Uitgeven van het vakblad ‘Operationeel’.
•	Participatie in de opleidingscommissie: 			
CZO (College Zorg Opleiding) voor operatieassistenten
• Hoge organisatiegraad van de operatieassistenten
• Erkenning van het beroep operatieassistent
• BIG-registratie
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Organogram

Voorzitter
N. Dreessen

Media/Vakblad
operationeel
H. Mulder
Vice voorzitter
Penningmeester

PR en V
J. Jongbloed

Commissie
PR en V
M. Hageman
L. MarquezCisneros
F. Menger

Onderwijs
J. Stuart
secretaris

Commissie
onderwijs
M. Hageman
A. ten Brink
R. Koopman
T. Kerres
W. Raaijmakers
E. Veldhoen
M. van Sloten

Beroepsbelangen
N. Dreessen

Commissie
Congres
H. Folkertsma
J. Kleinrouweler
R. Koopman
M. Hoogewoning
M. Thijssing

LVO-ambassadeurs
LVO-leden

Congres
M. de Kort

Young
Professionals
Platform
M. Thijssing
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Samenwerking

• Commissie Media
	In samenwerking met een professionele hoofdredacteur verzorgt de
commissie Media het vakblad ‘Operationeel’.

	De LVO is lid van NU’91, zoals genoemd in het voorwoord.

• Commissie Onderwijs en scholing
	De commissie Onderwijs en scholing organiseert bijscholingen
voor operatieassistenten. De gevolgde bijscholingen worden in het
kwaliteitsportaal geaccrediteerd. Kwaliteitsregistratie is een geschikte
manier om aan patiënten, andere zorgverleners, werkgevers en
zorgverzekeraars de garantie te geven dat ze te maken hebben met
een operatieassistent die voldoet aan de vastgestelde beroepseisen,
beschreven in het beroepsprofiel van de operatieassistent. Dit profiel
is in 2012 uitgegeven en in 2020 herzien. Naast de bijscholingen
houdt de commissie zich ook bezig met beleidsmatige zaken ten
behoeve van ontwikkelingen binnen het vakgebied.

	Nu’91 is niet van subsidie afhankelijk en wordt daardoor uitsluitend
geleid door de meningen en belangen van verpleegkundigen,
verzorgenden en aanverwante beroepen.
	De organisatie behartigt de beroepsinhoudelijke en
arbeidsvoorwaardelijke belangen van haar leden en bevordert de
maatschappelijke en politieke positie van (leerling-)verpleegkundigen,
verzorgenden en aanverwante professionals.
	De organisatie heeft een landelijk bureau en belangenbehartigers
in zes regio’s. Je komt ze regelmatig tegen, bijvoorbeeld bij fusies,
reorganisaties, ledenraadplegingen en acties.
	De organisatie maakt zich sterk voor professionalisering en
zelfstandigheid van het verpleegkundig beroep.
	De visie van NU’91 is een toekomst waarin gezondheidszorgers
krachtig, zichtbaar en invloedrijk zijn.
	Via het lidmaatschap van de LVO kun je korting krijgen op het
lidmaatschap van NU’91.

NU ‘91

• Commissie PR & Voorlichting
	De taken van de commissie PR & V zijn omvangrijk en bestaan uit de
volgende punten:
- Leden werven
- Leden voorzien van informatie over de LVO.
- Onderhouden van het ledenbestand
- Contacten onderhouden met firma’s
- Contact houden met de ambassadeurs en een jaarlijkse 		
- Ambassadeursdag organiseren
- Op andere congressen de LVO promoten
- Het uitreiken van een presentje aan studenten die hun diploma
ontvangen
• Commissie Congres
	Samenstellen van het programma voor het jaarlijks terugkerende LVOCongres.
• Commissie Beroepsbelangen, Kwaliteit en Veiligheid
	
Het behartigen van de belangen van de beroepsgroep, van de individuele
leden en het geven van juridische ondersteuning. Het volgen van
ontwikkelingen op cao-gebied en het hebben van contacten met de
betreffende vakvereniging. Het ontwikkelen van richtlijnen ten aanzien
van de kwaliteit en veiligheid. In samenwerking met het CZO heeft de
LVO het niveau van de opleiding laten bepalen bij het NLQF (Nederlands
Kwalificatieraamwerk). De opleiding heeft het NLQF-niveau 6 gekregen.
Dit staat voor het bachelorniveau.
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Ambassadeurschap
•
•
•
•

Aandachtsgebieden van de LVO
Wat doet de LVO?
Voorbeelden van behaalde resultaten
Stand van zaken

Verwachtingen van een ambassadeur
	De LVO ambassadeur werkt op de operatiekamers en is de schakel
tussen de LVO en de leden en aspirant-leden. Taken van een
ambassadeur zijn:
• Het werven van leden.
• Aanspreekpunt voor de leden van het eigen ziekenhuis.
•	Verspreiden van voorlichtingsmateriaal, agenda’s, 		
zaken vanuit de cao etc.
• Ledenbestand up-to-date houden.
• Inventariseren of er interesse is in meer dan ‘alleen lid’ zijn.
• Enthousiasmeren voor het schrijven van artikelen voor ‘Operationeel’.
	
	Veel materiaal zal per mail of post worden verstuurd. Je kunt indien
nodig extra kopieën maken voor de verschillende koffiekamers.

Ambassadeursdag
	Jaarlijks organiseert de LVO een Ambassadeursdag. Hier mag elke
ambassadeur naartoe. Zo kunnen jullie als ambassadeur je mening
overbrengen, die van jezelf, maar ook die van andere leden. Deze dag
wordt vergoed door de werkgever (volgens de cao).

Leden werven
• (Nieuwe) leerlingen/collega’s benaderen.
•	Eens per jaar tijdens een werkoverleg een korte presentatie/uitleg
geven over de stand van zaken.
• LVO-posters en -flyers ophangen.
• Mond-tot-mondreclame! Praat over de LVO met collega’s.
•	Op de website en in de nieuwsbrief staan ‘poll-vragen’. Print deze
vragen uit op een papier met het LVO-logo. Leg deze neer in de
koffiekamer en vermeld: ‘Bij vragen, kom langs bij (je naam), 		
LVO-ambassadeur in dit ziekenhuis.’
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Aandachtsgebieden van de LVO
	De meeste leden kennen de LVO van het blad ‘Operationeel’, het LVO
Congres en de leuke sleutelhanger bij een nieuw lidmaatschap. Dit is
voor veel operatieassistenten niet genoeg om lid te worden of te blijven.
Het is daarom belangrijk om te weten wat de LVO nog meer doet:
• individuele belangenbehartiging
• kwaliteitsregister
• beroepsprofiel
• kwaliteit en veiligheid
• onderwijs
• cao Ziekenhuizen
• onderhoudt contact met opleidingsinstituten
• media
• PR & Voorlichting
• congres
•	organiseren van acties, zoals de petitie voor erkenning van het beroep
van operatieassistent
• proberen BIG-registratie te bereiken

Individuele rechtsbijstand voor LVO-leden.
	Om in aanmerking te komen voor de hierna te omschrijven
individuele rechtsbijstand, moet de persoon in kwestie lid
zijn van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten.
Het lid dat een beroep doet op de rechtsbijstand dient aan alle
contributieverplichtingen – zowel van het lopende contributiejaar als
van eventuele voorgaande contributiejaren – die het lidmaatschap
met zich meebrengt, te hebben voldaan op het moment van een
beroep op rechtsbijstand. Voor leden die op het moment van
het verzoek langer dan drie maanden lid zijn van de LVO is de
rechtsbijstand kosteloos. Aan leden die korter dan drie maanden lid
zijn wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht van € 350,-.
	Voor leden die korter lid zijn dan drie maanden geldt dat het geschil,
waarvoor een beroep op rechtsbijstand wordt ingediend, moet zijn
ontstaan na datum van inschrijving als lid van de LVO.

Kwaliteitspaspoort
	Kwaliteitsregistratie voor operatieassistenten is de manier om aan
patiënten, andere zorgverleners, werkgevers en zorgverzekeraars
de garantie te geven dat ze te maken hebben met een
operatieassistent die voldoet aan de vastgestelde beroepseisen. Alle
operatieassistenten kunnen zich registreren in het kwaliteitsregister
voor operatieassistenten indien ze in het bezit zijn van een geldig
diploma. De LVO vindt het belangrijk om deze kwaliteit te garanderen
naar buitenstaanders en om de kwaliteit van haar beroepsgroep te
borgen. Daarom heeft de LVO een kwaliteitsregister.

	Opstellen van het beroepsprofiel
	Hierin vind je het actuele en het toekomstgerichte beroepsprofiel
van de operatieassistent, waarin alle kerntaken, rollen en
competenties uitgebreid zijn beschreven. Het beroep van
operatieassistent heeft de laatste jaren grote veranderingen
ondergaan. Nieuwe ontwikkelingen blijven zich voordoen
en vragen om herbezinning: aan welke eisen moeten
operatieassistenten voldoen om als professional kwaliteits- en
veiligheidszorg te kunnen blijven garanderen?

Kwaliteit en veiligheid
	MediRisk en Centramed, de verzekeraars van Nederlandse
ziekenhuizen, krijgen regelmatig schadeclaims binnen naar
aanleiding van het onbedoeld achterblijven van operatiemateriaal
en juichen het opstellen van een landelijke richtlijn toe. De
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geeft aan dat het aan
het veld is om regels en normen te stellen, deze te implementeren
en hierover verantwoording af te leggen aan de leiding van het
ziekenhuis en aan de IGZ, die zo nodig handhavend kan optreden.
De LVO heeft de handschoen opgepakt, hetgeen geresulteerd
heeft in de landelijke richtlijn
‘Onbedoeld achterblijven operatiemateriaal’.
E en aantal zaken die op dit moment van belang zijn:
- Landelijk zijn ziekenhuizen aan het overwegen om
operatieassistenten van FWG 55 terug te zetten naar FWG
50. De commissie zoekt uit wat de rechten zijn voor de
operatieassistenten.
- Uitzoeken wat de mogelijkheden, rechten en bevoegdheden zijn
van operatieassistenten die assisteren bij robotchirurgie.

Onderwijs
	Organiseren van diverse bij- en nascholingsactiviteiten, zowel
voor leerling-operatieassistenten als voor gediplomeerden.
Leveren van een bijdrage aan activiteiten van de LVO met als
doel deskundigheidsbevordering van de leden. Registratie en
accreditatiebeheer.
Zaken die momenteel van belang zijn:
- Updaten van het beroepsprofiel
- Kwaliteitsregister
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De cao Ziekenhuizen
	De cao Ziekenhuizen regelt de arbeidsvoorwaarden van circa 300.000
medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen.
De huidige cao loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.
	De cao UMC (voorheen cao Academische Ziekenhuizen) geldt voor
65.000 medewerkers. Voor de zeven UMC’s is de cao formeel een
publiekrechtelijke rechtspositieregeling. Voor het UMC St Radboud geldt
een aparte regeling.

Regeling opleidingen
	De Opleidingscommissie operatieassistent van het CZO heeft de
regeling voor de opleiding ontworpen. In deze commissie zit o.a. een
bestuurslid van de LVO. Enkele belangrijke punten:
	- De nieuwe regeling maakt het de ziekenhuizen mogelijk nieuwe
doelgroepen via specifieke trajecten op te leiden, zodat recht wordt
gedaan aan de specifieke deskundigheid van de medewerkers die
instromen, bijvoorbeeld IC-verpleegkundigen.
	- Een kwalitatieve verbetering van het studievorderingenbeleid en
de examenregeling. Het totale studievorderingenbeleid omvat
voortaan vier verplichte onderdelen: toetsing van de theorie, de
praktijkbeoordelingen, het praktijkbeoordelingsboek en de studie.
	- Het mondelinge eindexamen is niet langer een verplicht onderdeel
van de opleiding.
	- Onderwijsinstellingen hebben de mogelijkheid onderwijskundige
vernieuwingen in te voeren.

Voorbeelden praktijkbelang LVO
	Een aantal fusieziekenhuizen heeft te maken met het terugzetten van
mensen van FWG 55 naar FWG 50. De LVO geeft tips aan de leden
die hiermee in aanraking zijn gekomen hoe hiermee om te gaan door
hen op verzoek bij te staan van advies.
	In samenwerking met het CZO heeft de LVO het niveau
van de opleiding laten bepalen bij het NLQF (Nederlands
Kwalificatieraamwerk). De opleiding heeft nu het NLQF-niveau 6
gekregen. Dit staat voor het bachelorniveau.
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Inschrijven
Waarom inschrijven?
• 	De LVO behartigt de belangen van de beroepsgroep
operatieassistenten.
•	Via NU'91 worden de belangen voor onze doelgroep
vertegenwoordigd in de CAO onderhandelingen.
•	De LVO kijkt naar de ontwikkelingen binnen ons beroep en adviseert
daar vele (overheids)instanties over.
• Leden hebben toegang tot het online kwaliteitsregister.
• Leden ontvangen’Operationeel’, het vakblad van de vereniging.
• Nieuwe leden ontvangen het beroepsprofiel.
• Leden krijgen korting op scholingen en het jaarlijkse LVO Congres.
•	Een combinatielidmaatschap met NU’91 (vakbond voor de verpleging
en verzorging) is voordelig.
• Nieuwe leden ontvangen een welkomstgeschenk.
•	Kosteloze juridische ondersteuning door de LVO. Voor leden die op het
moment van het verzoek langer dan drie maanden lid zijn van de LVO
is de rechtsbijstand kosteloos. Aan leden die korter dan drie maanden
lid zijn wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht van € 350,-.
De belangrijkste reden is de functie van de LVO. De beroepsvereniging
kijkt naar de toekomst van het beroep operatieassistent.

Wie kan zich inschrijven?
• 	Gediplomeerde operatieassistenten of zij die in opleiding zijn voor
operatieassistent.
•	Iedereen die medisch-assisterend werkzaam is op het gebied van
operatieve zorg of operatieve technieken.
•	Iedereen die het beroep van operatieassistent niet langer uitoefent,
maar zich op bijzondere wijze verdienstelijk voor de vereniging
heeft gemaakt. Hij of zij moet door de algemene vergadering tot lid
worden benoemd.

	- Het automatische-incassobedrag wordt in januari afgeschreven.
Een andere mogelijkheid is om per factuur te betalen. Deze zal
verstuurd worden rond dezelfde periode. Indien gekozen wordt
voor betalen per factuur, wordt een bedrag van 7 euro extra
gerekend voor de administratie.
	- Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via de website
onder Lidmaatschap en dan Wijzigen. Ook kunnen wijzigingen
doorgegeven worden via ledenadministratie@lvo.nl.
	- De leden kunnen, conform de cao betreffende het Meer Keuze
Systeem Arbeidsvoorwaarden (MKSZ), een gedeelte van de
kosten declareren bij de werkgever.

Veel gestelde vragen
Hoe kom ik erachter wat mijn lidmaatschapsnummer is?
	Je kunt je lidmaatschapsnummer opvragen door een mail te
sturen naar: ledenadministratie@lvo.nl.
Ik ontvang geen ‘Operationeel’. Hoe kan dat?
	Misschien zijn je adresgegevens onjuist in het ledenbestand
opgenomen, of zijn deze gewijzigd? Dit kun je checken door een
mail te sturen naar ledenadministratie@lvo.nl.
	
Hoe kan ik mij aanmelden voor het kwaliteitsregister en
hoe werkt het?
	Voor leden is aanmelding bij het kwaliteitsregister gratis. Via de
button MIJN LVO op de LVO-website kun je je eenvoudig aanmelden. Zet een vinkje bij ‘Ik geef toestemming voor registratie
in het kwaliteitsregister’. Vervolgens kun je bij ‘Overzicht van
alle portfolio items’ alle gevolgde scholingen aanvinken waar
accreditatie voor aangevraagd is en kun je die toevoegen aan je
persoonlijke kwaliteitsregister. In het overzicht kun je zien hoeveel punten je in totaal hebt.
Is het mogelijk om als ziekenhuis lid te worden van de LVO
of moet je je als individuele operatieassistent inschrijven?
Het LVO-lidmaatschap is persoonsgebonden. Het kan dus alleen
op naam staan van één operatieassistent. Wel is het mogelijk
om korting te krijgen als jouw ziekenhuis een hele groep
operatieassistenten aanmeldt.

Waar inschrijven?
	Inschrijven kan via onze website: www.lvo.nl, onder Lidmaatschap en
vervolgens Inschrijven.

Algemene ledenvergadering
	De algemene ledenvergadering vindt éénmaal per jaar plaats tijdens
het congres en is toegankelijk voor alle leden.

Tarieven
Categorie

Contributie per jaar

Bijzonder lid

€ 50.00

Gediplomeerde OA

€ 86.00

Leerling OA eerstejaars

€0

Leerling OA tweedejaars

€0

Leerling OA derdejaars

€0

Collectief lid ziekenhuis

prijs info: penningmeester@lvo.nl

Gediplomeerde OA, voordeurdeler € 45.50

Waarom zou ik lid worden van de LVO?
	
Hoe meer leden de LVO heeft, hoe sterker wij als groep staan.
Met meer leden hebben wij meer zeggenschap en kunnen
wij bepaalde dingen inbrengen. De LVO zet zich bijvoorbeeld
in bij cao-onderhandelingen en kan daarnaast ook juridische
ondersteuning bieden bij problemen op je werk. Daarnaast volgt
de LVO nauwkeurig de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van operatieve zorg en informeert zij haar leden hierover.

Belangrijke e-mailadressen
•
•
•
•
•

voorzitter@lvo.nl
penningmeester@lvo.nl
secretaris@lvo.nl
onderwijs@lvo.nl
congres@lvo.nl

•
•
•
•
•

beroepsbelang@lvo.nl
prvoorlichting@lvo.nl
infoambassadeur@lvo.nl
operationeel@lvo.nl
ledenadministratie@lvo.nl

