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Bijna 800 PA’s en andere 
belangstellenden bezochten dit 
jaar INVEST in de Fabrique Utrecht. 
Dit jaar was het thema ‘Samen naar 
de top’. We zoomden in op diverse 
medische onderwerpen, maar ook 
zaken als onderhandelen, statistiek, 
social media, de nieuwe meldcode 
en juridische vraagstukken 
kwamen aan bod. Er was wederom 
voldoende mogelijkheid voor de 
vakgroepen en commissies om 
samen te komen en te netwerken. 
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van post-operatieve wondlekkages na heup- en 
knieprothese’ door Ramon Roerdink.

Daarnaast streden een vijftal pas afgestudeerde 
collega’s om de NAPA Wetenschapsaward.

In de middag heeft André Dekker van MAASTRO clinic 
een zeer inspirerend verhaal gehouden over BIG data.

FBZ EN ONDERHANDELEN

Ook dit jaar was FBZ weer met een stand aanwezig om 
arbeidsgerelateerde vragen en vragen over de cao’s te 
beantwoorden.  Daarnaast gaf Robert Barendse, cao 
onderhandelaar, een workshop over onderhandelen. 
Vanaf volgend jaar is er voor alle NAPA leden 
individuele rechtshulp via FBZ geregeld.

LEDENBIJEENKOMST

Tijdens de ledenbijeenkomst praatte Vincent Straten, 
voorzitter NAPA, iedereen bij over de plannen 
van de NAPA voor de komende tijd. Er zal hard 
gewerkt worden aan samenwerkingsafspraken met 
de wetenschappelijke verenigingen, de drempels 
die leden in de praktijk ervaren worden landelijk 
besproken en aangepakt, de positie van PA wordt 
verder versterkt door in gesprek te gaan met 
belangrijke samenwerkingspartners. De verbetering 
van de naamsbekendheid zal de komende jaren actief 
opgepakt worden. Dit is nader beschreven in een 
marketingplan. Een deel daarvan is al uitgevoerd, zoals 
de nieuwe patiëntenfolder, de werkgeversfolder en 
de nieuwe vormgeving van NAPA magazine (voorheen 
MPA).

en beademingsduur bij kinderen met bronchiolitis’ 
door Nickie van de Pol;

• ‘CSCA-studie Counseling bij Sectio Caesarea in de 
Anamnese’ door Feikje Koenraads;

• ‘Fysieke en psychosociale gezondheid bij kinderen met 
niet-infectieuze uveitis’ door Wietse Wieringa;

• ‘Treat-and-extend beleid versus pro-re-nata beleid 
bij de behandeling van natte maculadegeneratie, 
diabetisch macula-oedeem en macula-oedeem als 
gevolg van retinale veneuze occlusies’ door Yvonne 
Huizen-van der Weert;

• ‘Aangepaste wondsluitmethode geeft vermindering 

Maarten Kiel opende op donderdag namens de 
werkgroep INVEST het tweedaagse congres. De eerste 
spreker, Ronald Hulsebosch, ging nader in op het thema 
‘samen naar de top’ door eigen ervaringen als expeditie 
arts met de zaal te delen en een inkijk te geven hoe je 
als medicus in erbarmelijke omstandigheden de nodige 
zorg kunt verlenen. Hij legde uit dat voor de meeste 
ziekten op extreem hoge hoogten, afdalen en zuurstof 
de beste remedie zijn. Daarna kon men verschillende 
parallel- en wetenschapssessies volgen.

WETENSCHAPSSESSIES

Dit jaar zijn er negen abstracts ingezonden. Drie 
inzendingen zijn als poster gepresenteerd en de 
overige zes zijn mondeling in een sessie gepresenteerd. 

De drie posterspresentaties zijn:

• ‘Preoperatieve lokalisatie van hyperfunctionerend 
bijschildklierweefsel bij primaire hyperparathyreoïdie:  
‘kiezen of delen?’ door Mark Lakeman;

• ‘Invloed van HbA1c op complicaties na bariatrische 
chirurgie’ door Willy Theel;

• ‘Matige premtauriteit en de kans op 
refractieafwijkingen en/of amblyopie (op 5-jarige 
leeftijd vergeleken met op tijd geboren kinderen)’ door 
Roelof Reitsma;

De abstracts betreffen de volgende onderzoeken:

• ‘Operative Treatment of Intertrochanteric Femoral 
Fractures: Blade Versus Screw A single center, 
retrospective cohort study’ door Joost van Leur;

• ‘Pompen of verzuipen? De relatie tussen de vochtbalans 
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QUINTEN VAN DEN DRIESSCHEN BENOEMD TOT 
ERELID

Tijdens de ledenbijeenkomst werd Quinten van 
den Driesschen door Vincent Straten verrast met de 
benoeming tot erelid van de NAPA. Sinds de oprichting 
van de NAPA in 2004 is Quinten in diverse rollen 
actief geweest binnen de vereniging. Quinten heeft 
zelf aangegeven vanaf eind 2018 een stapje terug te 
doen. De formele voorzitters-rollen draagt hij over aan 
anderen.

Dankzij grote inzet van vele vrijwilligers binnen de 
commissies, vakgroepen en diverse werkgroepen maakt 
de NAPA een geweldige groei mee. Vincent bedankte 
alle vrijwilligers voor hun inzet en deed een oproep 
aan de zaal om hierbij aan te sluiten. 

Foto: Vincent Straten

Foto rechts:  
Quinten van den Driesschen 
(links) en Vincent Straten.
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schreef erbij: ‘Milou is (nadat zij op een NICU is gestart) 
een ontwikkelingspolikliniek in Tanzania voor couveuse 
baby’s gestart. Daarmee krijgen zij de juiste nazorg, wat 
veel toekomstige gezondheidsproblemen voorkomt. Daar 
zet o.a. Milou zich dag in dag uit belangeloos voor in. Zij 
levert hiermee een uitzonderlijke prestatie en is hiermee 
een fantastisch ambassadeur voor de PA Nederland.’

Milou won in 2018 ook het Albert Schweitzer Prijs 
en zij werd de vijfde bij de verkiezing van VIVA400 
in de categorie wereldverbeteraar. Ook is zij door het 
Radboud UMC voorgedragen als ambassadeur voor de 
landelijke campagne ‘Ik Zorg’. Milou is actief binnen 
de NAPA redactieraad en schrijft artikelen voor NAPA 
magazine.

MILOU VAN INGEN IS ‘PA VAN HET JAAR’ 2018

Net als vorig jaar organiseerde NAPA een verkiezing 
voor ‘PA van het jaar’. Collega’s konden een PA die zich 
op een uitzonderlijke wijze inzet voor het vak hiervoor 
nomineren. Dat leverde zeven nominaties op.  
Men kon van 12 oktober tot 1 november online een 
stem uitbrengen. Op donderdag 8 november maakte 
Milena Babovic, directeur NAPA, de winnaar bekend. 
Dit jaar won Milou van Ingen werkzaam als PA op de 
Neonatale Intensive Care Unit (NICU) in het Radboud 
UMC. Op de tweede plaats eindigde Carina Pernot van 
MUMC. 

Milou is voorgedragen door Maurice Roks, voorzitter 
van de vakgroep kindergeneeskunde binnen NAPA. Hij 

Foto links: Alle genomineerden, 
van links naar rechts: Carina 
Pernot, Kristian J. de Ruiter, Twan 
Aalbers, Anouk van der Aa, Milou 
van Ingen, Betty Vliexs en Corrie 
Siegers.

Foto rechts: Milou van Ingen.

Foto: Milou van Ingen
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LORE DE MEUTTER WINNAAR VAN NAPA 
WETENSCHAPSAWARD 2018

Net als voorgaande jaren was er ook dit jaar een NAPA 
wetenschapsaward verkiezing gehouden. Alle vijf 
hogescholen hebben een kandidaat voorgedragen. 
Ze presenteerden hun onderzoek aan publiek tijdens 
INVEST. De kandidaten waren:

1.  Micheline van der Hulst, MPA Amsterdam: ‘De 
diagnostische accuraatheid van meniscustesten voor 
het diagnosticeren van een meniscusscheur’

2.  Danielle Wegink, MPA Groningen: ‘Diagnostische en 
prognostische waarde van CT-angiografie’

3.  Lore de Meutter, MPA Rotterdam: ‘Leidt het Noorse 
trainingsprogramma tot een vermindering van het 
aantal obstetrische anale sfincter letsels in het Ikazia 
ziekenhuis’

4.  Martijn Bolding, MPA Utrecht: ‘Radium-223 
therapie en het gemetastaseerd castratieresistent 
prostaatcarcinoom, Radionuclidetherapie bij 
skeletmetastasen’

5.  Eugenie Sluijsmans, MPA Nijmegen: ‘De invloed van 
array-diagnostiek op de counseling aan ouders van 
foetussen met een verdikte nekplooi’

De tweede plenaire spreker was cardioloog n.p. Pim 
van Lommel, die een indrukwekkend verhaal hield 
over zijn onderzoek naar de bijna doodervaringen. De 
uitkomsten van zijn onderzoek zijn beschreven in zijn 
boek Eindeloos bewust.

DAG II

De dag werd geopend door Judith Schoemacher, lid 
van de werkgroep INVEST. Ze kondigde de plenaire 
spreker aan kinderarts Paul Brand, die een mooi betoog 
hield over de meerwaarde van samen beslissen in de 
spreekkamer. 
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POLITIEK DEBAT

Er is een politieke debatsessie georganiseerd met 
een panel, waarin Tweede Kamerleden Joba van den 
Berg (CDA), Leendert de Lange (VVD), huisarts Rein 
Baarsma, cardio thoracale chirurg Goris Bol Raap en 
PA Vincent Straten in debat gingen aan de hand van 
een aantal stellingen. Er is o.a. gesproken hoe je de 
visie van ‘juiste zorgverlener op de juiste plek’ lokaal 
kunt implementeren. Daar is meer kruisbestuiving 
tussen ziekenhuizen/ instellingen voor nodig, vindt dr. 
Bol Raap. Huisarts Baarsma pleit voor meer PA’s in de 

De jury beoordeeld het onderzoek op verschillende 
onderdelen: abstract, inleiding, materiaal/methode, 
resultaten, discussie, conclusie, aanbevelingen en de 
rapportage. De discussie woog het zwaarst. Rianne 
Rijsdijk, voorzitter van de werkgroep INVEST, maakte de 
winnaar bekend. Lore de Meutter kwam als winnaar uit 
de verkiezing. 

 

Links: kandidaten Wetenschaps-
award: van links naar rechts 
Daniëlle Wegink, Martijn 
Bolding, Micheline van der 
Hulst, Eugenie Sluijsmans en 
Lore de Meutter.
 
Onder: winnaar Lore de Meutter.

Onder, van links naar rechts: L. de Lange, J. van den Berg, V. Straten, 
R. Baarsma en G. Bol Raap.
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SLOTSPREKER BART BERDEN 

Het congres werd dit jaar afgesloten door hoogleraar 
en voorzitter Raad van Bestuur van Elisabeth 
Tweestedenziekenhuis, Bart Berden. Hij schetste 
kort de belangrijkste externe ontwikkelingen waar 
ziekenhuizen mee te maken krijgen en ging nader in 
op de vraag hoe je daar gezamenlijk invulling aan kunt 
geven en de rol en positie van de PA. Hij gaf de tip aan 
PA’s om allemaal het rapport ‘De juiste zorg op de juiste 
plek’ te lezen. 

huisartsenzorg en de opleidingsconstructie die meer 
op de huisartsenopleidingen lijkt. Dat kan stimulerend 
werken, omdat de PA in dat geval niet op de loonlijst 
van de huisarts komt. Beide kamerleden spraken lof 
uit over het werk van PA’s. De PA’s uit de zaal pleitten 
voor verbetering van de positie van de PA in de GGZ. 
Daarnaast is oproep gedaan om de financiering van de 
ambulancezorg anders te organiseren en de kansen van 
PA’s daarbij beter te benutten. 

WORKSHOP SOCIAL MEDIA

Timo de Raad gaf een workshop over het nuttig 
gebruiken van social media. De workshop werd op de 
eerste dag van INVEST aangekondigd via een vlog. Dat 
leidde tot veel views. Binnen drie kwartier wist Timo 
vele collega’s uit de zaal te inspireren om gelijk aan de 
slag te gaan. Dat leverde mooie nieuwe profielen op 
twitter en veel positieve reacties.

Alle tips zijn na te lezen in Timo’s social media 
handleiding ‘Zo werkt twitter’.

Foto rechts:  
Bart Berden

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/06/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/06/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6466357261353779200
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DOWNLOADS

Alle presentaties zijn hier te vinden (na inloggen)

Alle foto’s zijn hier in te zien.

Alle tweets over het congres zijn terug te lezen via 
Twitter.com #painvest2018 @pr_napa

INVEST 2019

Deelnemers vonden INVEST 2018 vooral inspirerend, 
leerzaam en gezellig. Tot 14 en 15 november bij Invest 
2019 in de Fabrique!

 

 

VIDEOBOODSCHAP MINISTER BRUINS

Minister Bruins heeft een interview gegeven in het 
laatste nummer van NAPA magazine. Hij gaf daarbij 
aan dat de PA’s hun nut hebben bewezen. Hij wilde ook 
graag de PA’s zelf toespreken tijdens INVEST. Daarom 
stuurde hij een videoboodschap die als slotwoord is 
getoond. 

Bekijk hier de videoboodschap van minister Bruins.

GOED DOEL CARE4BRITTLEBONES

INVEST steunde dit jaar het goede doel Care4BrittleBones. 
Dit is een jonge stichting opgericht in 2012 door 
ouders en vrienden van een kind met OI. Ze zetten zich 
in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met OI door meer onderzoek. Mensen met deze ziekte 
breken hun botten extreem vaak. Daarnaast zijn er nog 
veel andere, vaak pijnlijke symptomen. Onderzoek vindt 
er nauwelijks plaats omdat het om een zeldzame ziekte 
gaat.

In totaal is 560 euro aan sponsoring opgebracht.

Rianne Rijsdijk
voorzitter
PA cardiothoracale chirurgie, 
UMC Groningen

Lennaert Hoek
PA cardiologie,  
Isala, Zwolle

Maarten Kiel
PA cardiothoracale chirurgie, 
Medisch Centrum Leeuwarden

Judith Schoemacher
PA Huisartsenpraktijk  
Het Atrium, Geldrop

Dank aan de werkgroep INVEST voor wederom een succesvol congres!

https://www.pa-invest.nl/presentaties-pa-invest-2018/
https://www.pa-invest.nl/fotos-2018/
https://www.napa.nl/magazine/interview-minister-bruins/
https://vimeo.com/303066247
http://www.care4brittlebones.org/nl/
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