
DOELSTELLINGEN NAPA

 ✔  Bevorderen en bewaken van de  
kwaliteit van het beroep.

 ✔  Bijdragen aan positionering van de PA  
in het Nederlandse zorgstelsel.

 ✔  Verbeteren van collectieve en individuele  
belangen NAPA-leden.

POSITIONERING 

 
NAPA ontwikkelde in 2020 diverse 
activiteiten om het beroep van de 
PA voor het voetlicht te brengen:

 ✔ 10 blogs
 ✔  Praktijkverhalen in PA  

in Praktijk
 ✔  Werkbezoeken aan  

Radboudumc en Sint  
Maartenskliniek

 ✔  Internationale  
PA Week  
(5 t/m 11 oktober)

ZELFSTANDIGE BEVOEGDHEDEN

 ✔  Start inventariserend onderzoek naar het Gebruik Radio
actieve stoffen en Ioniserende Straling door Physician  
Assistants (GRISPA).

 ✔  In juni 2020 organiseerden NAPA en V&VN VS een webinar 
‘Schouwen door PA en VS: welbeschouwd een goed idee?’. 
Naar aanleiding van het webinar zijn kamervragen gesteld 
aan de minister voor medische zorg (VWS). 

 ✔  In november vond een gesprek plaats met het Ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat en het CBR over de mogelijkheid 
voor PA’s om medische keuringen te verrichten.

CORONA

2020 in één  
oogopslag 

De Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)  
is dé beroeps vereniging van en voor alle (aankomende)  
physician assistants (PA) in Nederland. De vereniging is  
in 2004 opgericht. Eind 2020 telt NAPA 1600 leden.

 Verkiezing PA 
van het jaar

 Uitreiking 
weten schaps
award voor 
beste scriptie.

IllustratIe: Femke Peters

VERENIGING 

 ✔  In november vond het jaarlijkse,  
tweedaagse congres PA INVEST plaats.  
Vanwege corona in 2020 een online  
congres, met ruim 1000 live deelnemers. 
Het thema was ‘Grenzeloos’.

 ✔  Succesvolle lobby rondom lijkschouw  
en coronabonus.

 ✔  Ledenpolls gehouden over uitkering coro
nabonus aan PA’s en een nulmeting toepas
sing ioniserende straling en radioactieve 
stoffen.

 ✔  2 themadagen georganiseerd met bestuur, 
ledenraad, commissies en vakgroepen met 
o.a. een bijdrage door Diederik Gommers.

 ✔  Online gastcolleges gegeven aan PA’s in 
opleiding van 5 hogescholen.

 ✔ Organogram NAPA.

Corona had natuurlijk 
enorm veel impact op het 
werk van de PA. Velen heb
ben op een covid afdeling 
of de IC mee gewerkt. Wij 
zijn bijzonder trots op onze 
leden voor hun  
tomeloze inzet! Als be
roepsvereniging hebben 
wij meegedaan aan cam
pagnes om zorgverleners 
een hart onder de riem te 
steken en gepleit voor een 
coronabonus voor PA’s. 
Sinds september 2020 is 
NAPA aangesloten bij de 
Stichting Zorg na werk in 
Coronazorg (ZWIC).

BELANGENBEHARTIGING  

 ✔  Een ruime meerderheid van de NAPAleden stemde in januari  
in met het aangaan van de nieuwe CAO Ziekenhuizen 20192021. 

 ✔  Ook in 2020 biedt NAPA individuele ledenservice van vakbond FBZ, 
exclusief voor leden. Dit geldt ook voor PA’s in opleiding, mits zij lid 
zijn (of worden) van NAPA. 

 ✔  NAPA voerde overleg met FWGcommissies en startte gesprekken 
over functieomschrijving voor de PA in huisartsenzorg. 

MEER INFO

“Mijn  
zorghart  
gevolgd
– Marye Rutten

https://www.napa.nl/2020/06/mijn-zorg-hart-gevolgd/
https://www.napa.nl/over-napa/jaarcongres/
https://youtu.be/CBfHa2yCsM0
https://www.napa.nl/physician-assistant/pa-in-praktijk/
https://youtu.be/693UnzFfC2M
https://youtu.be/ELh5vMSGtEY
https://youtu.be/cuq-Bwqy1gs
https://www.napa.nl/over-napa/strategischplan/
https://www.napa.nl/2020/06/napa-start-met-grispa-onderzoek/
https://www.youtube.com/watch?v=1JKDQiONXMQ&feature=youtu.be
https://www.fbz.nl/partner/napa/
http://www.napa.nl


NAPA IN CIJFERS 

Financiële gegevens  
Ledenaantallen per specialisme

 
Aantal leden per sector:
 Op 31122020 waren 1616 PA’s lid,  
waarvan 332 junior leden.  
Van de 1616 leden, zijn er 419 man  
en 1197 vrouw. RICHTLIJNEN & VELDNORMEN 

 NAPA heeft bijgedragen aan de ontwikkeling of herziening  
van diverse richtlijnen en kwaliteitskaders:

120 uitnodigingen gehad om mee te werken

18 keer meegewerkt, gebaseerd op inhoudelijke expertise  
en ervaring op specifiek terrein 

Uitgenodigd door:
 ✔  Zorginstituut: Kwaliteitskader ggz, spoedzorgketen en  

cosmetische zorg 
 ✔  Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ)
 ✔ Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten

SAMENWERKING

 In 2020 zijn 6 nieuwe consensus documenten 
vastgesteld: 

 ✔ Cardiothoracale chirurgie
 ✔ Interne geneeskunde
 ✔ Neurologie
 ✔ Revalidatiegeneeskunde
 ✔ Plastische chirurgie
 ✔ Spoedeisende Geneeskunde 

 ✔ Bekijk hier alle consensusdocumenten
 ✔  Diverse gesprekken met stakeholders  

en politici gevoerd

napa 
2020 in één  
oogopslag 

INTERNATIONAAL

 ✔  Deelgenomen aan jaarlijkse internationale (online) 
meeting van PA’s.

 ✔  Meegewerkt aan invulling internationale website  
ifpacs.org.

 ✔  Deelgenomen aan internationaal opleidersoverleg.

KWALITEIT & KWALITEITSREGISTER

 ✔  Project intercollegiaal leren. Doel: 
deskundigheidsbevordering in het 
Kwaliteitsregister PA uitbreiden en 
regie nemen en houden over eigen 
professionele ontwikkeling.

 ✔  Reglementen Kwaliteitsregister PA 
vanaf 5 oktober 2020 geactualiseerd 
en de leesbaarheid en het gebruik 
verbeterd.

 ✔  Vanwege toegenomen werkdruk 
door corona, hebben PA’s vrijstelling 
gekregen van de verplichte deskun
digheidsbevordering in het Kwali
teitsregister gedurende 1 jaar.

Colofon Redactie: Milena Babović & Maud Notten Ontwerp: Douwe Hoendervanger

SOCIAL MEDIA

Bezoek ons op:

21%  UMC’s   

5%  VVT 
3%  Zelfstandige klinieken
2%  Ambulancezorg
2%  Overig

10%  Huisartsenzorg

57%  Algemene  
ziekenhuizen  

25% 75%

klik op  
de buttons

klik op  
de buttons

http://www.napa.nl
https://www.napa.nl/2020/12/project-intercollegiaal-leren-is-gestart/
https://www.napa.nl/2020/10/wijzigingen-reglementen-kwaliteitsregister-pa/
https://www.napa.nl/voor-werkgevers/taakherschikking-implementeren/
https://www.ifpacs.org
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