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1. Inleiding 
 
Physician Assistant (PA) 
De Physician Assistant is een medische zorgprofessional, die op een zelfstandige en structurele wijze 
medische taken overneemt van een medisch specialist. Het doel van het beroep is bijdragen aan de 
continuïteit en kwaliteit van de geneeskundige zorgverlening door het verrichten van medische 
taken. 
 
Missie, visie en strategie beroepsvereniging  
De Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) kiest er voor om de komende jaren de positie 
van de PA stevig neer te zetten. PA’s zijn met ingang van 2018 opgenomen in artikel 3 van de wet 
BIG. PA’s nemen taken van medisch specialisten over. Zij hebben daarbij een zelfstandige 
bevoegdheid en zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg die zij leveren. PA’s ervaren meer zekerheid 
en professionele ruimte bij hun handelen en zijn voorbereid op de toekomstige veranderingen. Dat 
betekent tevens dat PA’s zich toetsbaar opstellen. De NAPA helpt de PA’s om hun positie in de 
gezondheidszorg te nemen. 
 
Speerpunten NAPA 

• Verbetering van positionering van PA‘s 

• Verankering van zelfstandige bevoegdheden 

• Versterking van de individuele belangenbehartiging 
 
Samenhang jaarplan vakgroepen met strategisch plan NAPA 
De betrokkenheid van NAPA vakgroepen maakt dat onze doelen uitvoerbaar worden en bijdragen 
aan het succes. Daarin staan de kernwaarden centraal: met elkaar, betrouwbaar, bewust doen en 
durven doen.  
 
De kernwaarden geven aan waar de organisatie NAPA en de vakgroepen voor staan.  

• Met elkaar 
Vakgroepen zijn makkelijk bereikbaar en staan dicht bij de leden. NAPA bureau, commissie 
vakgroepen en vakgroepen werken nauw samen. Wij weten wat we van elkaar kunnen 
verwachten.  

• Betrouwbaar  
NAPA vakgroepen leveren kwaliteit en zijn duidelijk over wat ze wel en niet kunnen.  

• Bewust doen 
Vakgroepen maken bewuste keuzes waarbij zij het belang van de PA leden van de NAPA 
vooropstellen.  

• Durven doen 
Drijfveer van een vakgroep is de PA binnen het deelgebied van de geneeskunde (vakgroep 
specialisme) en de positie van de PA binnen het medisch domein te verbeteren. 
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2. Bestuur vakgroep  
 

Functie  Naam e-mail 

Voorzitter David Harten voorzitter_ambulancezorg@napa.nl 

Secretaris  Valentijn Waltmans secretaris_ambulancezorg@napa.nl 

Algemeen lid  Oscar Francissen oscar.francissen@vrgz.nl  

Algemeen lid Nicolette Diets ndiets@gmail.com 

 
3. Doelstellingen  
 

1. Algemeen 

• Alle PA's (i.o.) Ambulancezorg (PAA) zijn lid van de NAPA en zijn aangesloten bij de vakgroep 
spoedeisende geneeskunde – ambulancezorg.  

• Beslissing nemen over term Physician Assistant Ambulancezorg 

• Start maken concept functieprofiel  

• Inventariseren en delen van reeds beschreven Entrustable Professional Activities (EPA's).  
 

2. Scholing 

• Inventariseren en delen van (online) bijscholingen. 

• Het opzetten van een scholingsprogramma vanuit de vakgroep te beginnen met twee 
scholingen in 2021. 

 
3. Samenwerking met V&VN VS Acute Zorg Ambulancezorg 

• Intensivering van samenwerking met het bestuur V&VN Verpleegkundig Specialisten  Acute 
Zorg Ambulancezorg (VSA) en gezamenlijke activiteiten worden daar waar mogelijk 
ondernomen. 

• Structureel plannen van overleggen met leden van de vakgroep en het bestuur van de V&VN 
VSAZ (reeds gepland, zie agenda). 

 
4. Landelijk 

• Aansluiten bij (tussen)evaluatie pilot PA/VS ambulancezorg. 

• Strategisch  plan opzetten met lobbyist. Denk hierbij aan ministeriële regeling PA/VS taken 
overname MMA.  

• Het leveren van een bijdrage aan het wegen van de functie van de PA ambulancezorg zodat 
een passende beloning aan deze functie kan worden gekoppeld. 

• Een afvaardiging van het bestuur neemt zitting in overleggen met alle relevante instanties. 
Focus ligt bij aansluiting Ambulancezorg Nederland (AZN) in eerste instantie. 

• Betrokkenheid bij vorming en werkzaamheden Zorgcoördinatie Centrum (ZCC). 
 
4. Huidige situatie 
 

• De vakgroep bestaat uit 23 leden en 3 bestuursleden. 

• Het sectoraal kader pilot PAA/VSA is sinds oktober 2020 operationeel. 

• Alle PA's (i.o.) ambulancezorg zijn in loondienst van een RAV. 

• Een afvaardiging van het bestuur van de vakgroep van de NAPA neemt op dit moment deel 
aan diverse landelijke overleggen betreffende ambulancezorg. 
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5. Strategie  
 

1. Toevoegen vierde bestuurslid (Nicolette Diets) om continuïteit te waarborgen en activiteiten 
vanuit vakgroep bevorderen. 

2. (Opnieuw) benaderen van RAV's om PA's (i.o.) ambulancezorg te motiveren zich aan te3.  
sluiten bij de NAPA vakgroep ambulancezorg. 

3. Aansluiting behouden  bij (tussen)evaluatie pilot PA/VS ambulancezorg. 
4. Plannen van overleggen binnen de vakgroep en met V&VN VSAZ (reeds gepland, zie agenda). 
5. Overzicht maken van alle bestaande relevante instanties waar de NAPA vakgroep 

ambulancezorg bij aan moet sluiten en benaderen van betreffende instanties. 
6. Opstellen van een functieprofiel in samenwerking met V&VN VSAZ ambulancezorg. 
7. (online) scholingen delen met leden vakgroep vanuit agenda NAPA. 
8. Plannen en organiseren van twee (online)scholingen. 

 
6. Activiteiten vakgroep en tijdsplanning  
 

Taak  Verant- 
woordelijke  

Einddatum Realisatie 
JA/NEE 

Toelichting 

Benaderen RAV's t.b.v. 
aanmelden PA's (i.o.) 
NAPA 

V.W. 01-05-2021   

Benaderen AZN t.b.v. 
(tussen)evaluatie 

D.H. 01-07-2021   

Overleggen plannen 
2021 

V.W. 01-01-2021 Ja  

Overzicht bestaande 
overleggen en 
aansluiting zoeken 

D.H. 01-07-2021   

Opstellen functieprofiel D.H. 01-07-2021   

Inventariseren en delen 
scholingen vanuit 
agenda NAPA 

V.W. Doorlopend   

2 scholingen 
organiseren 

N.D. & V.W. 01-05-2021   
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7. Bijeenkomsten  
 
Vakgroep bestuur  
02-03-2021 18.00-19.00 
18-03-2021 19.00-21.00 met bestuur V&VN VSAZ ambulancezorg 
07-04-2021 18.30-19.30 
04-05-2021 18.00-19.00 
10-06-2021 18.30-19.30 
17-06-2021 19.00-21.00 met bestuur V&VN VSAZ ambulancezorg 
08-07-2021 18.00-19.00 
02-08-2021 18.30-19.30 
07-09-2021 18.00-19.00 
20-09-2021 19.00-21.00 met bestuur V&VN VSAZ ambulancezorg 
07-10-2021 18.30-19.30 
01-11-2021 18.00-19.00 (bespreken jaarplan 2022) 
15-11-2021 19.00-21.00 met bestuur V&VN VSAZ ambulancezorg 
08-12-2021 18.30-19.30 
 
Bijeenkomsten vakgroep 
02-03-2021 19.00-21.00 
04-05-2021 19.00-21.00 
08-07-2021 19.00-21.00 
07-09-2021 19.00-21.00 
01-11-2021 19.00-21.00 
 
8. Financiën 
 

• Te organiseren scholingen accrediteren voor zowel de NAPA als V&VN VSAZ. 

• Reservering locatie voor fysieke bijscholing (onder voorbehoud). 

• Attentie voor sprekers tijdens scholing. 

• Klein drukwerk t.b.v. werving NAPA-leden PA's (i.o.) ambulancezorg. 

• Kleine (kerst)attentie voor leden. 
 


