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Betreft:  Reactie op motie Verpleegkundig specialist als medisch manager’  
 
Geachte leden van de vaste Kamercommissie VWS,  
 
Als vakgroep Ambulancezorg van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) 
hebben wij kennis genomen van de motie ‘Verpleegkundig specialist (VS) als medisch 
manager’ ingediend door Kamerleden Ellemeet (Groenlink) en Veldman (VVD). Graag zien 
wij de Physician Assistant (PA) toegevoegd worden aan deze motie. Hieronder lichten wij dat 
nader toe. 
 
In de motie worden verschillende constateringen beschreven. De vraag of een 
verpleegkundig specialist wel wettelijk de medisch eindverantwoording mag dragen binnen 
een regionale ambulance voorziening is een goede. Echter ontbreekt de Physician Assistant 
(PA) in deze vraagstelling en daarmee in de motie. 
 
De PA is net zoals de VS een zorgmaster binnen de Ambulancezorg. Zij zijn minimaal 
gelijkwaardig en hebben dezelfde bevoegdheid en bekwaamheden gezien de meer medisch 
inhoudelijke en langere opleiding dan de VS. Op dit moment wordt een sectoraal kader pilot 
PA/VS in de ambulancezorg opgesteld waarin de PA en de VS een definitief Kwaliteitskader 
aangeboden krijgen voor hun werk in de ambulancezorg.  
 
Onze visie hiervan is dat zowel de PA als VS wel degelijk taken kunnen overnemen van de 
MMA en samen met de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg 
(NVMMA) de verantwoordelijkheden kan delen. 
Daarom zien wij de PA toegevoegd worden aan deze motie. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief een mondelinge toelichting willen, kunt u mij bereiken 
op onderstaande gegevens. 
 
Namens de vakgroep Spoedeisende geneeskunde: Ambulancezorg  
Met vriendelijke groet, 
 
 
David Harten 
Voorzitter NAPA vakgroep Spoedeisende geneeskunde: Ambulancezorg  
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