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Introductie



Onderzoeksdoel

• Het doel van dit inventariserend onderzoek is de NAPA te ondersteunen 
bij haar besluitvorming omtrent een eventuele procedure voor het 
verkrijgen van een zelfstandige bevoegdheid voor uitvoering van de 
categorie van voorbehouden handelingen ‘radioactieve stoffen of 
ioniserende straling gebruiken’1. 

1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-
handelingen (geraadpleegd op 10 maart 2020)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-handelingen


Onderzoeksvraag

• In hoeverre is het doelmatig en effectief om zelfstandige bevoegdheid toe 
te kennen aan de Physician Assistant met betrekking tot het uitvoeren van 
de categorie van voorbehouden handelingen ‘radioactieve stoffen of 
ioniserende straling gebruiken’1?

• In navolging voorBIGhouden, focus op vier groepen uitkomstvariabelen:

• doeltreffendheid van het zorgproces

• doelmatigheid van het zorgproces

• ervaren continuïteit van zorg

• ervaren kwaliteit van zorg

1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-
handelingen (geraadpleegd op 10 maart 2020)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorbehouden-handelingen/vraag-en-antwoord/voorbehouden-medische-handelingen
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Conceptueel kader: QUALITY OF HEALTHCARE DELIVERY

Sidani S, Irvine D. A conceptual framework for evaluating the nurse practitioner role in acute care settings. J Adv Nurs, 
1999. 30(1): p. 58-66.; Donabedian A. The quality of medical care: a concept in search of a definition. J Fam Pract, 1979. 
9(2): p. 277-84.

Structuur
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Conceptueel kader: IMPLEMENTATION OF CHANGE

Grol R, Wensing M. Effective implementation: A model. In: Improving patient care: the implementation of change in 
clinical practice. Editors: R. Grol, M. Wensing, M. Eccles. 2005, London: Elsevier. 



Onderzoeksopzet



Populatie

• Alle in Nederland werkzame Physician Assistants (in nauwe samenwerking 
met NAPA) 

• Alle in Nederland werkzame Physician Assistants (in nauwe samenwerking 
met NAPA) die radioactieve stoffen of ioniserende straling gebruiken

• Artsen, laboranten en/of aanvragers van onderzoek waarbij Physician
Assistants voorbehouden handelingen verrichten die het gebruik van 
radioactieve stoffen of ioniserende straling met zich meebrengen

• Patiënten en/of hun naasten met wie Physician Assistants contact hebben 
(radiotherapie, en meer gericht bij radiologie/ nucleaire geneeskunde)

• Vertegenwoordigers van (in)directe belanghebbenden (o.a. patiënten, 
zorgprofessionals, zorgorganisaties/ werkgevers, beroepsverenigingen, 
opleiders, zorgverzekeraars)



Dataverzameling en –analyse

• Per meting (Tbaseline, Tbaseline+6mnd) worden data verzameld voor indicatoren afgeleid 
van de onderzoeksvragen (uitkomstvariabelen) alsook voor structuur- en 
procesvariabelen.

• De te verzamelen data zijn van kwantitatieve (cijfermatige) of kwalitatieve (niet-
cijfermatige) aard en worden verzameld met verschillende instrumenten 
(vragenlijsten, digitale datasystemen, individuele of focusgroep interviews) en in 
verschillende subpopulaties (patiënten, Physician Assistants, 
artsen/laboranten/aanvragers, andere belanghebbenden).

• De dataverzameling is vrijwel identiek op de twee meetmomenten, zodat 
eventuele veranderingen in de tijd eenduidig kunnen worden vastgesteld.

• Alle meetinstrumenten zijn gevalideerd (vragenlijsten) en uitvoerig beproefd 
(interviews, data extractie uit bestanden) in eerder verrichte evaluaties.

• Data-analyse op groepsniveau; beschrijvend en vergelijkend van aard; triangulatie.



Tijdpad

• Start: 1 april 2020 

• Dataverzameling (diverse metingen): 26 juni 2020 – 1 jan 2021 (6 mnd)

• Data-analyse: 7 aug 2020 – 1 mrt 2021 (8 mnd)

• Rapportage (PPT en rapport): okt/nov 2020 & mrt 2021

• Klankbordgroep: juni 2020 & mrt 2021

• Oplevering eindrapport: uiterlijk 31 mrt 2021
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Uitvoeringsaspecten

• Aanpak wordt is voorgelegd aan METC (toestemming reeds ontvangen)

• Klankbordgroep met adviserende taak (Min VWS, KNMG, landelijk 
platform VS-PA, Patiënten federatie NL): o.a. dataverzameling, resultaten, 
conclusies en aanbevelingen

• Geheimhoudingsplicht voor leden klankbordgroep (tijdens evaluatie)

• Twee mondelinge rapportages en een schriftelijk rapport

• Artikel(s) en/of presentatie congres



Bedankt voor uw aandacht!

T: 043 -3877438

E: onderzoek.wetbig@mumc.nl

W: https://www.mumc.nl/congres-taakherschikking


