Amsterdam, 15 november 2018

Betreft: Patiënten en zorgprofessionals moeten erop kunnen vertrouwen dat operatieassistenten
daadwerkelijk bevoegd en bekwaam zijn.
Geachte Tweede Kamerleden, woordvoerders gezondheidsbeleid,
De Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) maakt zich grote zorgen over het feit dat de
kwaliteit en veiligheid binnen operatiekamers in het geding dreigt te komen door een groot tekort aan
operatieassistenten.
Het LVO-meldpunt ‘tekort operatieassistenten’ laat een verontrustend beeld zien. De werkdruk is
ernstig verhoogd en de kwaliteit en veiligheid op operatiekamers staan gevaarlijk onder druk. De hoge
werkdruk leidt ertoe dat steeds meer operatieassistenten uitvallen. Zij worden vervangen door
personeel dat niet is opgeleid om de vereiste specialistische handelingen te verrichten. In een OK zijn
zij onderdeel van het (complexe) operatieve proces - met de daarbij behorende risico’s - zonder dat ze
bekwaam zijn. In de bijlage treft u de rapportage aan van het genoemde meldpunt en een opsomming
van voorbehouden handelingen die operatieassistenten momenteel in de praktijk uitvoeren.
Benodigde maatregelen
De LVO vraagt u met klem maatregelen te nemen om te voorkomen dat Nederlandse operatiekamers
bemenst worden door onbekwame medewerkers. Een eerste stap daartoe is dat operatieassistenten
via de registratie in de Wet BIG worden erkend.
Een tweede stap is dat er voldoende operatieassistenten opgeleid worden. Het tekort aan
operatiepersoneel is twee jaar geleden al aangekondigd door het Capaciteitsorgaan van uw overheid,
dat berekent hoeveel mensen er in de toekomst nodig zullen zijn in de geneeskunde. Ziekenhuizen zijn
zelfverantwoordelijk voor het opleiden van operatieassistenten. Dat hebben zij echter niet voldoende
gedaan. De gemiddelde jaarlijkse instroom van 2010-2012 was 385, van 2013-2015 was deze 208, in
2016 was de instroom 249 en in 2017 was deze 313. Voor de opleiding geldt een relatief laag
opleidingsrendement van 61%. Om aan de stijging van de demografische vraag te kunnen voldoen, is
volgens het Capaciteitsorgaan voor de komende 3 jaar een instroom nodig van 1.068. Dat is aanzienlijk
meer dan de gemiddelde instroom van de afgelopen jaren.
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Registratie in Wet BIG
De LVO pleit voor opname van de beroepsgroep operatieassistenten in artikel 3 in de Wet BIG. Hiermee
is verzekerd dat de operatieassistent een verplichte scholing heeft afgerond en wordt geacht zich
periodiek te her-accrediteren door middel van verplichte nascholing. Door opname in de Wet BIG
wordt duidelijk gemaakt wie welke voorbehouden handelingen mag uitvoeren en welke zelfstandige
bevoegdheid toekomt aan deze beroepsgroep. Tevens ontstaat zo de mogelijkheid om tuchtrechtelijk
te vervolgen bij disfunctioneren.
Proactief opleiden regietaak overheid
De LVO pleit ervoor dat er proactief en structureel meer operatieassistenten worden opgeleid (boven
formatief) en niet zoals nu reactief. Per regio zou hier beleid voor moeten worden opgesteld.
De LVO dringt er bij u op aan om hier uw regietaak op te pakken. We moeten niet in een varkenscyclus1
blijven hangen.
Uitvoeren
Wij hopen u met deze brief overtuigd te hebben van nut en noodzaak om het beroep van
operatieassistent in artikel 3 Wet BIG op te nemen en uw regietaak op te pakken bij het proactief
opleiden van operatieassistenten.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Nicole Dreessen,
LVO Bestuurslid Beroepsbelangen, Kwaliteit en Veiligheid
beroepsbelang@lvo.nl
06 12 67 97 89
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Is het verschijnsel in de economie dat overschotten en tekorten van een bepaald product elkaar afwisselen, doordat
aanbieders massaal reageren op de hoogte van de prijzen, maar tegen de tijd dat deze reactie doorwerkt op het
aanbod, is de prijs alweer omgeslagen.
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