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Inleiding 
 
Dit document betreft het jaarplan van de vakgroep Maag-Darm-Leverziekten 
(MDL) van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA). We 
beschrijven hierin wat we het komende jaar gaan doen, met wie en welke doelen 
we nastreven. We houden hierbij rekening met onderstaande missie, visie en 
strategie van de NAPA.  
 
Missie, visie en strategie NAPA 
NAPA heeft in 2021 een nieuw strategisch beleidsplan uitgebracht. Daarin zijn de 
missie, visie en ambities van NAPA voor de komende jaren beschreven. De 
onveranderde visie luidt als volgt: “NAPA verankert de rol van PA in het kader 
van de taakherschikking in de gezondheidszorg in Nederland, zodat de PA’s 
volledig binnen het zorgsysteem worden geïntegreerd.” Als PA MDL bekijken we 
hoe we dit voor ons specialisme kunnen uitwerken. 
 
Speerpunten uit het strategisch plan 
De visie en missie van de NAPA zijn uitgewerkt tot zeven beleidsspeerpunten 
voor de jaren 2022-2025:  

1. Taakherschikking optimaliseren  
2. Professioneel leiderschap 
3. Ledenbinding 
4. Arbeidsvoorwaarden en werkgeluk 
5. De toekomst van wettelijke basis (wet BIG) 
6. Kwaliteitsborging 
7. Internationale samenwerking 

 
In het huishoudelijk reglement vakgroepen van 2019 zijn de volgende doelen 
van een vakgroep van de NAPA beschreven: 

1. Positie van de PA binnen het vakgebied profileren 
2. Kwaliteitsbevordering binnen het eigen vakgebied 
3. Adviserende rol in de strategische beleidscyclus van de NAPA 

 
Het jaar 2021 is anders gelopen dan we hadden gehoopt in verband met de 
corona epidemie. We hebben ons toen gefocust op kwaliteitsbevordering door 
het organiseren van een nascholing, te starten met de kwaliteitsvisitatie van de 
PA MDL, het organiseren van een PA MDL dag en het herzien van het document 
taakherschikking. Hiermee willen we in 2022 verder gaan door weer een scholing 
te organiseren, te kijken of we dit jaar wel een PA MDL dag kunnen organiseren, 
een begin te maken met EPA’s voor de PA MDL en de kwaliteitsvisitatie te 
evalueren. Daarnaast willen we ook PA generieke onderwerpen bespreken binnen 
de vakgroep, zoals de organisatie van de PA groep van verschillende 
specialismen binnen de eigen instelling. 
 

Bestuur vakgroep 
 
Functie Naam Sinds Email 

Voorzitter Ebelien Brons In bestuur nov 2016, ebrons@rijnstate.nl 

mailto:ebrons@rijnstate.nl
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voorzitter nov 2018 voorzitter_MDL@napa.nl 
Secretaris Hester Straver In bestuur nov 2016, 

herkozen nov 2019 
htvelde@diakhuis.nl 
secretatis_MDL@napa.nl 

Algemeen 
lid 

Myrthe van 
Schaik 

In bestuur nov 2019 mvschaik@diakhuis.nl 
 

Algemeen 
lid 

Nicole van 
den Elzen 

In bestuur mrt 2020 nicole.vandenelzen@bern
hoven.nl 

 
Algemeen emailadres vakgroep: vakgroep-mdl@napa.nl. 
 
Aanspreekpunt commissie endoscopie: Myrthe van Schaik. 
Aanspreekpunt onderwijscommissie: Nicole van den Elzen. 

Bijeenkomsten 
Vakgroep MDL 
• Maart 2022 digitaal. 
 
Vakgroepbestuur  
• Januari 2022, digitaal. 
• September 2022. 
 
Subgroep endoscopie 
• - 
 
Vakgroepvoorzitters NAPA  
• Juni 2022. 
• Oktober 2022. 
 
Vakgroepvoorzitter/voorzitter NVMDL 
• ? 
 
Werkgroep taakherschikking NVMDL 
• ? 
 

Doelen 
 

1. Jaarverslag 2021 

Tijd: 3 maanden Projecteigenaar: Hester 

Doelen, verwachte 
resultaten en middelen 

Vakgroepleden, NAPA, NVMDL en andere geïnteresseerden 
informeren over de gebeurtenissen en activiteiten binnen de 
vakgroep MDL van de NAPA in 2020 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum Realisatie  
J/N Jaarverslag schrijven Hester 01-2022  

Feedback geven jaarverslag Bestuur vakgroep 01-2022  

Jaarverslag aanpassen Hester 02-2022  

Jaarverslag op site plaatsen en mailen Hester 03-2022  

 

mailto:voorzitter_MDL@napa.nl
mailto:htvelde@diakhuis.nl
mailto:secretatis_MDL@napa.nl
mailto:mvschaik@diakhuis.nl
mailto:nicole.vandenelzen@bernhoven.nl
mailto:nicole.vandenelzen@bernhoven.nl
mailto:vakgroep-mdl@napa.nl
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2. Jaarplan 2023 

Tijd: 12 maanden Projecteigenaar: Hester 

Doelen, verwachte 
resultaten en middelen 

- Met de vakgroepleden plannen maken en doelen formuleren 
voor 2023 
- Vakgroepleden, NAPA, NVMDL en andere geïnteresseerden 
informeren over de plannen van de vakgroep PA MDL van de 
NAPA voor 2023 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum Realisatie  
J/N Jaarplan schrijven Bestuur vakgroep 08-2022  

Jaarplan aanpassen Hester 12-2022  

Jaarplan op site plaatsen en mailen Hester 12-2022  

 
 

3. Scholing organiseren 

Tijd: 12 maanden Projecteigenaar: Nicole 

Doelen, verwachte 
resultaten en middelen 

In najaar 2022 wordt een hybride MDL scholing georganiseerd  

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum Realisatie  
J/N Zie raamwerk scholing Nicole 11-2022  

 
 

4. Evaluatie kwaliteitsvisitatie NVMDL 

Tijd: 12 maanden Projecteigenaar:  Ebelien 

Doelen, verwachte 
resultaten en middelen 

Ervaringen evalueren van de PA’s die hebben deelgenomen aan 
de kwaliteitsvisitatie van de NVMDL: zo nodig bespreken met de 
werkgroep taakherschikking/commissie visitatie van de NVMDL. 
De eisen voor de kwaliteitsvisitatie evalueren en zo nodig 
bijstellen door het bestuur PA MDL. 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum Realisatie  
J/N 

Kwaliteitsvisitatie PA’s MDL evalueren Ebelien 12-2022  

Eisen kwaliteitsvisitatie evalueren en zn 
bijstellen 

Ebelien 12-2022 
 

 
 

5. Organiseren PA MDL–dag 

Tijd: 10 maanden Projecteigenaar:  Nicole 
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Doelen, verwachte 
resultaten en middelen 

We willen een fysieke bijeenkomst organiseren met de vakgroep 
MDL om elkaar beter te leren kennen, een meer coherente 
groep te vormen en ideeën te ontplooien over wat we met de 
vakgroep willen bereiken. Afhankelijk van de ontwikkelingen van 
de overheidsmaatregelen die worden genomen m.b.t. covid-19 
zal deze (mid)dag in het najaar van 2022 worden 
georganiseerd, mits er voldoende interesse is vanuit de 
vakgroep. 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum Realisatie  
J/N Organiseren PA MDL dag Nicole/Ebelien 11-2022  

 
 

6. Oriënteren op mogelijke EPA’s voor de PA MDL 

Tijd: 10 maanden Projecteigenaar:  Myrthe 

Doelen, verwachte 
resultaten en middelen 

In de volgende vakgroepvergadering presenteren we het 
onderwerp EPA’s voor de PA MDL. We maken dit jaar een 
commissie van 2-4 vakgroepleden die gaan brainstormen over 
dit onderwerp. In 2023 kunnen we deze EPA’s dan wat meer 
vorm gaan geven. 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum Realisatie  
J/N Presentatie over EPA’s Bestuur 03-2022  

EPA commissie maken Myrthe 04-2022  

Brainstormen over EPA’s met 2-4 
vakgroepleden 

Myrthe 12-2022 
 

 

7. Organisatie PA’s binnen ziekenhuis 

Tijd: 11 maanden Projecteigenaar:  Ebelien 

Doelen, verwachte 
resultaten en middelen 

Om te leren van hoe PA’s in andere ziekenhuizen zijn 
georganiseerd, nodigen we een PA uit het Catharina ziekenhuis 
en/of Gelre ziekenhuis. Daar hebben ze en goed georganiseerde 
groep PA’s, waar anderen mogelijk nog wat van kunnen leren. 
Hoe is vakgroep samengesteld (alleen PA’s of samen met 
VSen), wat zijn de gemeenschappelijke belangen? Hierbij willen 
we gebruik maken van het, door de NAPA opgestelde document: 
“positionering PA binnen het ziekenhuis”. 

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum Realisatie  
J/N PA Gelre- of Catharina ziekenhuis 

vragen om tijdens de 
vakgroepvergadering in het najaar hun 
werkwijze en ideeën te vertellen. 

Ebelien 11-2022 

 

 

Begroting 
 
Inkomsten  Uitgaven  
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Basisbudget van NAPA 2022 €1000,00 Onderwijs €1000,00 

Nog in kas PA MDL van 2021 €1000,00 PA MDL dag €1500,00 

Inschrijfgeld PA dag (25 

deelnemers) 

€500,00   

    

Totale inkomsten €2500,00 Totale uitgaven €2500,00 

 
 


