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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3541
Vragen van het lid Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg over
het groeiend tekort aan doktersassistenten (ingezonden 19 juli 2019).
Mededeling van Minister Bruins (Medische Zorg) (ontvangen 29 juli 2019).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Zorgen om groeiend tekort
doktersassistenten»?1
Vraag 2
Wat is uw reactie op het bericht?
Vraag 3
Kunt u bevestigen dat in 23 procent van de huisartsenpraktijken tekorten
worden ervaren aan assistenten en ondersteuners en kunt u aangeven hoe
deze tekorten verspreid zijn over verschillende regio’s? Zo nee, kunt u hier
onderzoek naar laten doen?
Vraag 4
Wat vindt u ervan dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg onder druk
staan door het groeiende tekort aan doktersassistenten, zeker gezien de
belangrijke functie die doktersassistenten tegenwoordig vervullen als
poortwachter of door middel van triage?
Vraag 5
Wanneer is voor u het moment aangebroken om over te gaan tot wettelijke
erkenning van deze belangrijke beroepsgroep in de Wet BIG (Wet op de
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)?
Vraag 6
Op welke wijze bent u voornemens de terugloop in het aantal doktersassistenten te keren? Kunt u cijfermatig onderbouwen of uw maatregelen
voldoende effect sorteren? Zo nee, kunt u hier onderzoek naar laten doen?
Indien uw maatregelen niet tot voldoende groei leiden, bent u bereid
aanvullende maatregelen te treffen?
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Mededeling
De vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het groeiend tekort aan
doktersassistenten (2019Z15284) kunnen tot mijn spijt niet binnen de
gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat voor de beantwoording meer tijd benodigd is.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen
toekomen.
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