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De Nederlandse Associatie Physician Assistants is in 2004 
opgericht en is de beroepsorganisatie van physician assistants 
(PA). We zetten ons op volledige integratie van de PA’s binnen 
het zorgsysteem, waardoor onze ruim 1000 leden hun werk 
kunnen doen. We willen dat de patiënt goede, betaalbare en 
veilige zorg krijgt. Het draait in de toekomst om de juiste 
zorgverlener op de juiste plaats en doelmatigheid. Daar kan de 
PA een belangrijke rol in spelen. De PA wil die zorg in 
samenwerking met de artsen en andere zorgverleners bieden. 
In dit jaaroverzicht kunt u lezen wat de NAPA in 2017 heeft 
verricht.

Jaaroverzicht:

NAPA
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De NAPA kende in 2017 de volgende speerpunten:
1. Een professionaliseringsslag binnen de vereniging
We hebben een directeur aangesteld, zijn binnen Domus 
Medica naar de 6e etage verhuisd, en hebben met de 
nieuwe verenigingsstructuur leren werken.

2. Taakherschikking verankerd
We hebben intensief contact gehad met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om taakherschik-
king in de wet BIG verankerd te krijgen. De Tweede- en 
Eerste Kamer stemden in met de voorgenomen wets-
wijziging.
Ook is er door de NAPA vakgroepen hard gewerkt aan de 
totstandkoming van consensusdocumenten met de 
medische verenigingen.

3. Communicatie en ontwikkeling
We hebben onze leden en andere stakeholders en geïnte-
resseerden geinformeerd over relevante onderwerpen via de 
vernieuwde website, ons magazine MPA, de maandelijkse 
nieuwsbrief, LinkedIn en twitter.

4. Problemen aanpakken
We pakten een aantal problemen die onze leden in de 
dagelijkse praktijk op, zoals de belemmeringen van PA’s in 
de GGZ, de PA klinisch verloskundigen, de wens om rol te 
spelen bij het schouwen en knelpunten binnen de declarar-
tieregelgeving.



wat hebben we bereikt?

Iedere maand kleine stappen vooruit.

Wat hebben we bereikt?
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01 02
Op 24 januari heeft de ledenraad de eerste vergadering in 
de nieuwe verenigingsstructuur gehad. De ledenraad heeft 
o.a. het kiesreglement voor de ledenraad en de accreditatie-
richtlijn vastgesteld en de NAPA vakgroepen formeel 
benoemd. 

Het voorstel tot wijziging van wet BIG is op 25 januari in de 
Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) besproken. Er zijn veel vragen over de wetswij-
ziging aan de minister gesteld. NAPA pleit voor overgang 
van experimenteerartikel naar een permanente regeling in 
de wet BIG voor de PA’s. 

Het is NAPA gelukt om korting voor de leden te regelen voor 
de jaarlijkse AAPA conferentie. Traditioneel gaan hier veel 
Nederlandse PA’s en PAio’s naar toe. De NAPA-leden 
krijgen dezelfde status en deelnamekosten als AAPA-leden.

Januari Februari



8 wat hebben we bereikt? wat hebben we bereikt?

03 04
De Minister van VWS heeft de subsidieregeling “Opleiding 
tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician 
assistant” met vijf jaar verlengd tot 1 juli 2022. Dat betekent 
dat er jaarlijks 250 opleidingsplaatsen voor de PA’s worden 
gesubsidieerd. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor de 
werkgeverslasten, de werkplekbegeleiding en een stagever-
goeding voor een PA in opleiding. NAPA overlegt met de 
opleiders van de Hogescholen hoe de instroom van PA’s in 
de opleiding te stimuleren. 

De wijziging van wet BIG is niet controversieel verklaard. De 
NAPA is betrokken bij het schrijven van de algemene 
maatregel van bestuur (AMvB) en het beoordelingskader 
voor de eerste en de herregistratie in het BIG register. Er zijn 
ook gesprekken met het CIBG (uitvoerder BIG register) 
gevoerd over de opname van PA’s in het BIG register. 

Maart April
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05 06
Daisy de Bruin-Geraets overhandigde namens de onder-
zoeksgroep van de Universiteit Maastricht het rapport 
voorBIGhouden 2 aan de voorzitters van de NAPA en V&VN 
Verpleegkundig Specialisten. De resultaten van dit onder-
zoek zijn van groot belang voor de wijziging van de wet BIG. 
De NAPA en V&VN VS pleitten daarom bij het ministerie van 
VWS om alle acht voorbehouden handelingen uit de 
experimenteerfase in de wijziging van de wet BIG op te 
nemen.

In mei vond in Las Vegas het jaarlijkse congres plaats van 
de American Association of Physician Assistants (AAPA). 
Ook dit jaar was er weer een grote delegatie van Nederland-
se PA’s aanwezig en werd de traditionele Holland House 
Borrel door de NAPA georganiseerd. 

Ook tekenden we de samenwerkingsafspraken met de V&VN 
VS en de Nederlandse Vereniging van KNO-artsen 
(NVKNO).

Op 28 juni tekenden we samenwerkingsafspraken met de 
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen 
(NVMDL). 

NAPA verhuist naar de 6e etage binnen Domus Medica en 
heeft daarmee beide kantoren op dezelfde verdieping. De 
vergaderruimte wordt veelvuldig gebruikt door de vakgroe-
pen voor de vergaderingen. 

Mei Juni
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07 08
De NAPA website is vernieuwd. Deze is uitgebreid met 
themadossiers, zoals taakherschikking, onderzoek, arbeids-
zaken en de lijst met meest gestelde vragen. In het dossier 
taakherschikking zijn nu alle consensusdocumenten met de 
wetenschappelijke verenigingen opgenomen. Ook staan alle 
onderzoeken waar PA’s onderdeel van uitmaken in het 
dossier onderzoek. Op het besloten deel van de website is 
het onderdeel vakgroepen gewijzigd. Zo kunnen leden 
binnen een vakgroep makkelijk met elkaar in contact 
komen, documenten delen of discussie voeren. 

Demissionair minister Schippers schrijft in een reactie op de 
brief van de NAPA n.a.v. de ‘Afspraken wachttijden in de ggz’ 
dat zij verwacht dat partijen de mogelijkheden van taakher-
schikking zullen benutten om meer capaciteit te creëren. De 
NAPA heeft voor de zomer aan de minister gevraagd om het 
openen van ggz-DBC’s op korte termijn voor de PA’s 
mogelijk te maken, zodat de PA’s ingezet worden in de ggz. 

Juli Augustus
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09 1.000e lid

Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 7 september jl. 
was er brede steun voor het onderbrengen van PA’s en 
VS’en in de Wet BIG. Tijdens het debat heeft de minister een 
aantal toezeggingen aan de Tweede Kamer gedaan.

Ook dit jaar organiseerde het Medisch Contact voor de 
vierde keer het Prinsjesdagontbijt met demissionair Minister 
Schippers van VWS. Vincent Straten, voorzitter NAPA, was 
daar ook bij.

Op donderdag 7 september heeft het bestuur van de NAPA 
de samenwerkingsafspraken tussen PA’s werkzaam in de 
Heelkunde en de Nederlandse Vereniging van Heelkunde 
(NVvH) vastgesteld. 

September
In september brachten VVD Kamerleden Zohair el Yassini 
en Sophie Hermans een werkbezoek aan de Sint Maartens-
kliniek in Nijmegen. Ze spraken met Vincent Straten en 
Quinten van den Driesschen over de rol van physician 
assistant in eerste- en tweedelijnszorg.

In september verwelkomde NAPA haar duizendste lid en 
werd de commissie Opleiding & wetenschap opgericht. 
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Voor nadere informatie kunt 

u zich wenden tot de afdeling 

Communicatie en Protocol 

telefoon 070 312 92 00 

fax 070 312 93 90

e-mail communicatie@eerstekamer.nl

website www.eerstekamer.nl

Route naar het Binnenhof
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10 11
In oktober jl. is het nieuwe beroepsprofiel van PA’s vastge-
steld. Deze versie bevat in vergelijking met het profiel uit 
2007 enkele aanpassingen naar aanleiding van de wetswij-
ziging. Het profiel is geschreven op basis van 10 jaar 
praktijkervaring van PA’s.

De samenwerkingsafspraken met de Nederlandse Vereniging 
voor Reumatologie (NVR) zijn getekend. 

In oktober stemde de Eerste Kamer in met het voorstel tot 
wijziging van wet BIG. 

We hebben in onze nieuwe strategische koers bepaald waar 
we ons de komende jaren op zullen focussen. De NAPA 
kiest er voor om de komende jaren de positie van de PA’s 
stevig neer te zetten. De drempels van PA’s dienen de 
komende jaren opgelost te worden, zodat de PA’s in staat 
zijn om hun eigen beroep zonder beperkingen uit te 
oefenen. De NAPA wil de verbeteringen samen met het veld 
realiseren, waarbij de NAPA zich als de landelijke vertegen-
woordiger van de PA’s en betrouwbare samenwerkingspart-
ner positioneert.

Een speerpunt van de NAPA is het wegnemen van de 
drempels voor taakherschikking. Sinds 2015 heeft de NZa 
registratie- en declaratieregels aangepast en mogen PA’s zelf 
een DBC openen en sluiten. Op dit moment is er een 
uitzondering voor de PA’s werkzaam in GGZ. De PA’s zijn niet 
als regiebehandelaar in het GGZ Kwaliteitsstatuur opgeno-

Oktober November
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12
Via contributie nog meer doen voor de leden, is het motto. 
De NAPA regelt een collectief abonnement voor de leden 
zodat zij vanaf 2018 wekelijks het tijdschrift Medisch 
Contract ontvangen.

December
men. De NZa heeft voor de zomer aangegeven dat, mede 
door signalen van de NAPA, ze voornemens zijn alle 
beroepen voortaan de mogelijkheid te geven om tijd te 
registreren. Dit lost het probleem nog niet helemaal op. De 
NAPA pleit ervoor dat de PA als regiebehandelaar wordt 
gezien. 

Ook dit jaar vond in november ons jaarcongres INVEST 
plaats met meer dan 700 deelnemers. Wederom een groot 
succes! 



Jaarcongres voor 
alle leden: INVEST
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- Meer dan 700 deelnemers
-  2 dagen vol met workshops, 

wetenschappelijke sessies en netwerken

-  Uitreiking van 
wetenschapsaward

-  Benoeming van PA 
van het jaar
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Infolijn
Wij zijn dagelijks via de infolijn 
bereikbaar en ontvangen veel mails 
van leden.

Top 3 onderwerpen van 2017 zijn:
1. Wat mag een PA zelfstandig doen
2. Declaraties en DBC’s
3. Arbeidsvoorwaarden en functiebeschrijvingen

De NAPA in cijfers

Per 1-1-2018: 
1045 leden

Daarvan: 
851 gewone leden
185 junior leden
9 buitengewoon en ereleden

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

435

643

735
768 797

832

921

2018

1.045
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PA per cao

Aantal leden van de NAPA naar cao per 1 januari 2018

Cao Totaal

CAO Ambulancezorg 12

CAO GGZ 8

CAO Overig 124

CAO UMC 238

CAO VVT 33

CAO Ziekenhuizen 630

Totaal 1045

Gediplomeerde PA’s ontvangen een salaris volgens de schaal van de betreffende 
cao: in academische ziekenhuizen is dat schaal 10/11 (FUWAVAZ, functiefamilie 
Klinisch (Mede-)Behandelen), in perifere ziekenhuizen is dat schaal 60 of 65 
(FWG, afhankelijk van taakinvulling en verantwoordelijkheden) en binnen huisart-
senpraktijken schaal 11.
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Kwaliteitsregister

Accreditatie

939

822

124

98

Totaal aantal geregistreerden in het 
Kwaliteitsregister NAPA

Aantal geaccrediteerde 
scholingen NAPA 

Waarvan aantal 
geherregistreerden

Waarvan aantal 1e registraties 
in 2017
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Organigram

De geformaliseerde vakgroepen in 
2017 zijn:
•  Anesthesiologie 
•  Cardiologie
•  Gynaecologie
•  Heelkunde
•  Huisartsgeneeskunde
•  Interne geneeskunde 
•  Keel- neus- oorheelkunde
•  Kindergeneeskunde

•  Longziekten en tuberculose
•  Maag-darm-leverziekten
•  Neurochirurgie
•  Neurologie
•  Oogheelkunde
•  Orthopedie
•  Ouderen geneeskunde
•  Plastische chirurgie
•  radiologie en nucleaire  

geneeskunde

•  Radiotherapie
•  Reumatologie
•  Revalidatiegeneeskunde
•  Spoedeisende geneeskunde
•  Urologie

Link naar leden van commissies en 
werkgroepen:
www.napa.nl/over-napa/organisatie/
commissies/

ledenraad

bestuur

CIE Kwaliteit

VG..

directeur

VG NeuroVG Interne

INVEST

Accreditatie

Bureau

CIE Vakgroepen

VG..

CIE Opleiding 
en Wetenschap

VG.. VG.. VG..

CIE 
Beroepsbelangen

VG..

PR/COM

Dossierco

Controller

tuchtraad

https://www.napa.nl/over-napa/organisatie/commissies/
https://www.napa.nl/over-napa/organisatie/commissies/


Aantal volgers op twitter 
begin 2017: 244
eind 2017: 323

Aantal volgers op LinkedIn 
begin 2017: 397
eind 2017: 773

Colofon:

Teksten: NAPA
Coördinatie & Eindredactie: M. Babovic
Vormgeving: www.ijzersterk.nu
Fotografie: Dennis Vloedmans



NAPA 
Bezoekadres (op afspraak)

Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

info@napa.nl
030 68 68 768
(op werkdagen van 09.00-17.30 uur)


