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 “De Physician Assistant als 
meerwaarde van het revalidatieteam”

Interview

De Nederlandse gezondheidszorg kent sinds 2000 

de functie van PA en op dit moment werken er 

landelijk circa 50 PA’s en PA’s-in-opleiding in de 

revalidatiegeneeskunde. Volgens Braam liggen er in het 

hele land, maar vooral in het oosten en noorden kansen 

voor PA’s binnen alle medische specialismen: “In deze 

regio’s zijn er tekorten aan verschillende specialisten, 

o.a. huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Dat 

biedt mogelijkheden voor de inzet van PA’s.” Binnen Isala 

werken 35 PA’s verdeeld over diverse specialismen en 

daarmee is Isala koploper in Nederland. Braam: “Het is 

een bewuste keuze van Isala om gemotiveerd personeel 

door te laten groeien en zo de kwaliteit van zorg en de 

continuïteit een impuls te geven”. Dommisse: “Patiënten 

zijn er aan gewend dat in Isala PA’s werken.” 

Braam was voorheen ergotherapeut in het 

ziekenhuis: “Als ergotherapie je achtergrond is, 

lijkt de revalidatiegeneeskunde een logische 

keuze. Toch is dat niet per definitie zo, je ziet 

PA’s met een ergotherapeutische achtergrond 

binnen allerlei specialismen. Ook zijn er binnen de 

revalidatiegeneeskunde PA’s met een andere achtergrond. 

Tijdens de masteropleiding tot PA krijg je een brede 

medische basisopleiding, daarnaast word je specifiek 

opgeleid voor het specialisme waarin je werkzaam bent.” 

De expertisegebieden van Braam zijn onder andere 

neurorevalidatie en de spasticiteitsbehandeling. Braam: 

“Het leuke en uitdagende aan deze specialisatie vind ik 

dat het nooit hetzelfde is.”

Intensief samenwerken

Op de afdeling revalidatiegeneeskunde van Isala 

wordt gewerkt in duo’s. Dommisse en Braam vormen 

samen een duo voor neurorevalidatie. De andere twee 

revalidatieartsen vormen een duo voor de traumatologie 

en de chirurgie. Dommisse: “Freek en ik richten ons 

voor een belangrijk deel op de neurorevalidatie en 

spasticiteitsbehandelingen. Ook mensen met dyskinetische 

beelden komen bij ons terecht.” Dommisse en Braam 

vormen een goed op elkaar ingespeeld team. Braam 

geeft aan dat hij als volwaardig lid deel uitmaakt van de 

vakgroep en zich als een vis in het water voelt binnen 

dit team. Dommisse en Braam hebben onafhankelijk van 

elkaar eigen spreekuren, maar er wordt ook veel onderling 

overleg gepleegd. “Dan zie ik een patiënt en roep Freek 

er even bij om te horen hoe hij het zou doen”, vertelt 

Dommisse. “Zeker bij patiënten die je al lang kent, heb 

je vaak een blinde vlek en dan is het heel handig om 

Op de afdeling revalidatiegeneeskunde in 

Isala te Zwolle zijn drie revalidatieartsen, 

twee revalidatieartsen-in-opleiding en 

één Physician Assistant (PA) werkzaam. 

Freek Braam is deze PA. Hij werkt nauw 

samen met revalidatiearts Anne Marieke 

Dommisse. Gezamenlijk vertellen zij over hun 

samenwerking en de werkzaamheden van de 

PA binnen de revalidatiegeneeskunde.

Drs. Anne Marieke Dommisse en MPA Freek Braam:

  “In het oosten en noorden zijn er 
tekorten aan verschillende specialisten,  
         o.a. huisartsen en specialisten  
    ouderengeneeskunde ”



met dwarslaesies moet je bijvoorbeeld de specifieke 

symptomen herkennen die aangeven dat het niet goed 

gaat. Freek begon met neurorevalidatie en spasticiteit, 

maar naarmate hij hier langer is, krijgt hij er steeds meer 

andere taken en werkzaamheden bij. Daarom is er bewust 

voor gekozen een PA-functie te creëren.” Braam is al enkele 

jaren vaste consulent op de verpleegafdelingen en in de 

toekomst zal hij daarnaast meer onderzoek gaan doen.

Patiëntrelaties en continuïteit 
van zorg

PA’s hebben door hun paramedische of verpleegkundige 

achtergrond veel ervaring met behandelaar-

patiëntrelaties. Braam: “Veel ervaring met het omgaan 

met mensen is een groot voordeel. Ik weet hoe ik 

mensen kan motiveren en moeilijke onderwerpen 

laagdrempelig bespreekbaar kan maken.” Volgens 

Dommisse is dat ook een duidelijk verschil tussen artsen- 

en PA’s-in-opleiding: “Bij de aios ben je erg bezig met 

attitude, maar bij PA’s-in-opleiding is dat niet nodig.” 

Een ander groot voordeel van de aanwezigheid van 

een PA op de afdeling is dat het zorgt voor continuïteit. 

Braam: “Een revalidatiearts-in-opleiding is maar één jaar 

op de afdeling, terwijl we een grote groep chronische 

patiënten hebben voor wie het heel prettig is om een 

vast aanspeekpunt te hebben. Het is fijn als die patiënten 

weten bij wie ze moeten zijn. 

er iemand anders met veel ervaring bij te hebben. Hoe 

langer Freek hier werkt hoe meer we gebruik maken van 

elkaars expertise.” Braam vervolgt: “We sparren veel over 

ingewikkelde casuïstiek. Ook al weet ik wat ik moet doen, 

bij hele ingewikkelde problematiek overleg ik toch graag. 

Je draagt samen de verantwoordelijkheid, het houdt 

je scherp en op deze manier leren we ook van elkaar. 

Dat vind ik erg belangrijk.” Een bijkomend voordeel van 

deze vorm van samenwerken is dat taken gemakkelijk 

overgenomen kunnen worden tijdens vakantie of bij 

ziekte. Dommisse: “Het is fijn dat je met een gerust hart 

je werk aan iemand anders kunt overlaten en als Freek op 

vakantie gaat, neem ik zijn werkzaamheden over.”

Informele rol

Dat Braam als PA op de afdeling aanwezig is, heeft ook 

voordelen voor de arts-assistenten. Dommisse: “Freek 

heeft zichzelf een soort informele rol toebedeeld die 

erg gunstig uitvalt voor de arts-assistenten. Hierdoor 

is het soms, vooral voor beginnende arts-assistenten, 

gemakkelijker om naar Freek toe te stappen dan naar 

een revalidatiearts. Op deze manier kan Freek eventuele 

problemen eerder signaleren en aankaarten in het 

team.” Het verplegend personeel stapt ook makkelijker 

op Braam af. “Als consulent ben ik meer zichtbaar op 

de verpleegafdelingen”, licht Braam toe. Dommisse 

doet slechts één dagdeel kliniek en de rest polikliniek, 

daarentegen is Braam naast de polikliniek tweeënhalve 

dag op de verpleegafdelingen en is hij hier het eerste 

aanspreekpunt. De taken van Braam en Dommisse zijn 

erg vergelijkbaar, alleen heeft Braam geen management- 

en opleidingstaken.

Doorgroeimogelijkheden

Als er ergens een nieuwe functie wordt gecreëerd, moet 

er goed worden nagedacht of die plek geschikt is voor 

een PA. “Je moet geen PA willen om de PA. Voor een 

nieuwe PA-functie moet er een veilig leerklimaat zijn 

waarbij veel overleg mogelijk is. Ook moet de verhouding 

tussen artsen en PA’s goed zijn”, vertelt Dommisse. Braam 

vervolgt: “Je hebt een plek nodig waar je een groeimodel 

kunt toepassen. Het takenpakket moet niet te beperkt 

zijn. Een functie met basis medische zorg met daarnaast 

specialistische taken met ontwikkelmogelijkheden is het 

meest geschikt voor een PA.” Dommisse voegt toe: “We 

zochten hier iemand die meer kan dan prikken. Bij het 

geven van injecties in de spier moet je ook de algemene 

gezondheid goed kunnen beoordelen. Bij mensen 

“PA’s hebben door hun paramedische of 
verpleegkundige achtergrond veel  
                 ervaring met behandelaar- 
        patiëntrelaties”
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De dynamiek van het ziekenhuis met de hoge mate 

van afwisseling in complexe ziektebeelden is voor mij 

persoonlijk een fijne uitdaging. Het vraagt een hoge mate 

van flexibiliteit en het snel kunnen schakelen tussen 

verschillende situaties.” Ook in revalidatiecentra leveren 

PA’s een belangrijke bijdrage in de continuïteit van zorg. 

Daar zijn PA’s vaak werkzaam binnen een bepaald cluster 

waar zij poliklinisch werken en zorg dragen voor de basis 

medische zorg.”

Haalbare doelen stellen

Dommisse: “Terwijl in de revalidatiecentra geprobeerd 

wordt om mensen zo goed mogelijk te laten functioneren 

met hun beperkingen, zijn wij in het ziekenhuis meer 

bezig op stoornisniveau, vooral in de chronische fase. 

Kunnen we die hand openkrijgen? Want dat voorkomt 

complicaties en verlicht pijn. Daarnaast richten wij 

ons uiteraard, waar mogelijk, ook op het zo optimaal 

mogelijk inschakelen van de hand.” Bij de patiënten op 

de verpleegafdelingen hebben Dommisse en Braam te 

maken met acute en subacute situaties. Braam: “Wij 

moeten inschatten welk functioneel niveau op termijn 

te verwachten is en de optimale voorwaarden creëren 

zodat iemand later in het revalidatiecentrum goed 

verder kan.” Het duidelijk bepalen van herstelprognose 

en revalidatiedoelen staat centraal in het werk van 

de revalidatiearts en PA. “We maken het duidelijk als 

revalideren in een revalidatiecentrum niet haalbaar is 

en geven aan wat er wel mogelijk is”, aldus Braam. 

Dommisse licht toe: “Het is van groot belang om in 

een vroeg stadium aan de patiënt en zijn of haar 

familie in alle eerlijkheid duidelijk uitleg te geven 

over herstelprognose en over het te verwachten 

revalidatietraject.” 

Een van de leuke kanten van de revalidatiegeneeskunde 

is volgens de twee collega’s dat patiënten je soms 

verrassen. Dommisse: “Een poliklinische patiënt die 

zijn linkerhand niet inzette, hebben we een filmpje 

van zichzelf laten zien om duidelijk te maken dat een 

behandeling daarom niet effectief zou zijn. Tot onze 

verbazing ging die man na het zien van het filmpje zijn 

linkerhand wel inzetten.” Braam: “Als je verwacht dat iets 

niet zal werken en iemand blijkt toch duidelijk vooruit te 

zijn gegaan na de behandeling, dan is dat prachtig.”

Referenties: 1. Behandel richtlijn cervicale dystonie 2. Contarino et al J Neurol. 2014 Feb;261(2):300-8. doi: 10.1007/s00415-013-7188-4 3. Lange et al Clin Neuropharmaco; 32(4):213-8 4. J.P. Bleton Le Torticollis Spasmodique, guide de réducation fonctionelle. 
ISBN 2-87671-225-5. Nederlandse vertaling verkrijgbaar bij de dystonievereniging
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     “We maken het duidelijk als 
revalideren in een revalidatiecentrum  
         niet haalbaar is en geven  
  aan wat er wel mogelijk is ”


