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Bert Speijer,
voorzitter NAPA

Voorwoord
Met veel plezier bied ik u hierbij het
jaarverslag van 2019 aan. In vogelvlucht
krijgt u een mooi overzicht van ons
bijzondere jubileumjaar en de activiteiten
binnen de NAPA! Door de geweldige
inzet van onze leden hebben wij weer veel
kunnen bereiken. Het bestuur is dan ook
erg trots op de stappen die er zijn gezet.
Zo hebben we een aantal consensus
documenten erbij (orthopedie, heelkunde,
intensive care) en werd er meegewerkt
aan landelijke richtlijnen (Q koorts en
medicatieveiligheid). En er wordt zeker
niet stilgezeten, want voor 2020 staan weer
nieuwe consensusdocumenten klaar voor
ondertekening.
De NAPA is een financieel gezonde
organisatie mede door het groeiende aantal
leden en hun inzet. Het is overduidelijk
dat ons beroep steeds meer bekendheid
krijgt in Nederland. Dat bleek wel door
het enorme enthousiasme voor de MPA
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opleiding waar in 2019 wachtlijsten voor
kwamen. Dit komt onder andere door een
groeiende belangstelling om PA’s op te
leiden en in te zetten in de huisartsen- en
ouderenzorg. Gelukkig kwamen er 30 extra
gesubsidieerde PA opleidingsplaatsen bij.
Verder viel op dat NAPA en haar leden in de
social media in 2019 meer zichtbaar waren
dan in voorgaande jaren. Deze trend zie ik
graag groeien, want hiermee zetten we ons
beroep verder op de kaart.
2019 was ook een jaar waarin wij tijdens
Invest ons 15 jarig jubileum met een
spetterende lasershow zijn begonnen.
Een terugblik op 15 jaar en aansluitend een
mooi programma met een vooruitblik van
de PA van de toekomst.
Ik wens iedereen veel leesplezier!
Bert Speijer
voorzitter NAPA
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15 jaar NAPA:

‘We zijn ver gekomen, maar hebben nog
veel te doen’

De Nederlandse Associatie Physician Assistants
(NAPA) zet zich sinds 2004 in voor de kwaliteit en de
verankering van het beroep van Physician Assistants
(PA). De belangrijkste speerpunten zijn:
• Kwaliteit van het beroep van de PA door het opstellen van een uniform beroepsprofiel, de kennisontwikkeling in de vakgroepen, (her)registratie
in Kwaliteitsregister en het mede ontwikkelen van
medische richtlijnen en veldnormen.
• Verankering van de positie van de PA in het Nederlandse zorgstelsel, zodat de PA op de juiste plek
kan worden ingezet en de zorg efficiënter en kwalitatief beter wordt. Dit doen we door o.a. deelname aan diverse cao tafels via het lidmaatschap van
FBZ en nauwe samenwerking met de medische
verenigingen, het Platform Zorgmasters en andere
stakeholders.
Eerste pilot met
4 PA’s i.o.

2001

Wij z
ijn 15 jaar!
Wij zorgen ook voor de verbetering van de individuele belangen van de leden van NAPA, door peer support via de vakgroepen en commissies, individuele
rechtshulp en ze van advies te voorzien bij individuele vragen bij hun beroepsuitoefening.
In dit jaaroverzicht kunt u lezen wat de NAPA in 2019
heeft verricht.

Oprichting NAPA

Eerste erkende cohort
studeert af
(26 PA’s)

Eerste jaarcongres
voor PA’s INVEST

Ingang
experimenteerfase
wet BIG artikel 36A

2004

2006

2011

2012

Eerste erkende
cohort start in
Utrecht en Nijmegen

10-jarig bestaan,
internationaal congres
Amsterdam

Eerste congres
Taakherschikking
i.s.m. FMS en V&VN
VS in Utrecht

2014

2015

Opening
Kwaliteitsregister

Opname in het
BIG

2017
Einde
experimenteerfase,
succesvolle
evaluatie
‘VoorBIGhouden
I en II’

1000ste lid NAPA

Handreiking
taakherschikking
KNMG, V&VN,
NAPA

2e congres
Taakherschikking
i.s.m. FMS en V&VN
VS in Ede

2018

2019
15 jaar NAPA

Eerste ‘PA van het
jaar’ verkiezing
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JAN UARI
Rondetafel Tweede Kamer
Op 28 januari 2019 nam de voorzitter van
NAPA op uitnodiging van de Kamercommissie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
deel aan een rondetafelgesprek over de
arbeidsmarkt in de zorg. De centrale
vraag voor het rondetafelgesprek luidde:
Wat is vanuit uw professie uw visie op de
arbeidsmarkt in de zorg, mede in het licht
van het Actieprogramma Werken in de Zorg?
NAPA heeft in een position paper haar visie op
dit onderwerp weergegeven en in rondetafel
toegelicht.
NAPA pleitte hierbij voor:
• Focus op regionale aanpak waardoor beter
ingespeeld wordt op tekorten.
• Verbetering van inspraak en waardering van
zorgprofessionals.
• Meer aandacht voor (regionale) acquisitie
om nieuwe mensen/ taakherschikkers te
werven.
• Versimpeling van ggz regels.
• Aparte rondetafels om met alle
betrokkenen over taakherschikking te
praten.
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Interview Milou van Ingen in
Arts en Auto
In januari verscheen een interview met Milou
van Ingen, PA van het jaar 2018, in Arts en Auto.
Ze vertelt in het interview over haar werk als
PA in Nederland en Tanzania, de twee totaal
verschillende werelden waarin zij zich begeeft.
Haar werk in Tanzania is verwerkt in de
documentaire ‘Ieder kind verdient een naam’.

F E BR UAR I
Nieuwe voorzitter
In februari heeft de ledenraad van NAPA
Bert Speijer benoemd tot nieuwe voorzitter van
de NAPA per november 2019. Per november
neemt hij het stokje over van Vincent Straten,
die na 2 verdienstelijke benoemingstermijnen
aftreedt. In een half jaar wordt Bert Speijer als
aankomend voorzitter op de lopende dossiers
ingewerkt.
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PA in de ggz
Op 15 februari verscheen een opinieartikel in
het Tijdschrift voor Psychiatrie van Anneke
van Vught (associate lector HAN) en psychiater
Frank van der Heijden over de meerwaarde van
PA voor de somatische zorg binnen de ggz. Zij
concluderen dat PA’s in de ggz een belangrijke
bijdrage leveren aan de beschikbaarheid, de
kwaliteit en de continuïteit van de somatische
zorg binnen de ggz. In 2019 heeft NAPA
meerdere stappen gezet om de positie van
PA in de ggz te versterken. Er is onder andere
afstemming geweest met de NZa, de NVvP
en AKWA ggz om de PA op te nemen in het
kwaliteitsstatuut ggz als regiebehandelaar
en in het nieuwe zorgprestatiemodel 2020 als
een beroep die op eigen titel consulten mag
declareren.

Infographic PA/VS
huisartsenzorg
Het Kenniscentrum Taakherschikking Eerste
Lijn (KOH) constateerde eind februari dat
er onvoldoende kennis aanwezig is bij de
huisartsen, managers en beleidsmakers
wat de taken zijn van een PA en VS in de
huisartsenzorg. Het is niet duidelijk wat de
overeenkomsten en de verschillen zijn tussen
beide beroepen en voor welke functie je moet
kiezen. Ze brachten daarom een infographic uit
die daar een einde aan moet maken.

Kostprijsonderzoek
In februari werden de resultaten van het
zgn. kostprijsonderzoek gepubliceerd.
De conclusie was dat de inzet van PA’s en
Verpleegkundig Specialisten (VS-en) niet leidt
tot extra productie in ziekenhuizen en ook
niet tot meer maatschappelijke kosten. In het
onderzoek is ingegaan op de effecten van de
beleidsregelwijzigingen in 2015. Thema’s die
naar voren komen zijn: registratie, productie,
formatie, (ziekenhuis)beleid, positionering,
de financiële basis en de effecten op de totale
zorgkosten.

Vlog met minister Bruins
Op maandag 4 februari jl. was voormalig
minister van medische zorg Bruno Bruins op
werkbezoek in het UMC Utrecht op kinderIC.
Timo de Raad, PA op de kinderIC, maakte
een vlog met de minister en ging met hem
in op de kansen van taakherschikking en
functiedifferentiatie.

Jaaroverzicht NAPA 2019
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MA A R T
Consensusdocument
orthopedie
NAPA ondertekende samen met de V&VN
VS het herziene consensusdocument met
de Nederlandse Orthopaedische Vereniging
(NOV). Sinds maart 2012 zijn de PA’s en VSen verenigd in de werkgroep PA/VS binnen
de NOV. Vanaf het begin is dit een zeer
constructieve samenwerking gebleken,
waarin al veel zaken gerealiseerd zijn. Voor
de toekomst liggen alweer enkele plannen op
tafel, zoals deelname van PA’s aan de kwaliteiten opleidingsvisitatie van de vakgroep
orthopedie van de instelling en andere
reguliere kwaliteitssystemen. De PA’s worden
ook betrokken bij het opstellen van richtlijnen,
standaarden en protocollen geïnitieerd door
de NOV.

BIG nummer zichtbaar maken
uitgesteld
Door een wijziging in de Wet BIG bleek dat
de BIG-nummers van alle BIG-geregistreerde
zorgverleners per 1 april 2019 actief bekend
moeten worden gemaakt. Na aandringen van
zorgpartijen, o.a. NAPA, heeft het ministerie
van VWS besloten om eerst nader overleg over
de regeling te voeren met diverse organisaties
in de zorg om overbodige administratieve
lasten te voorkomen. Ook heeft VWS aan de
Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
gevraagd de regeling voor de vermelding van
het BIG-nummer in de huidige vorm niet te
handhaven. De inwerkingtreding is naar 2021
verplaatst.

Interview Aafke Verhoeven in
Arts en Auto
Aafke Verhoeven ontving in maart 2019 haar
diploma als Physician Assistant en ze is door
het blad Arts & Auto benaderd voor een
interview in rubriek Beroep onder de loep.
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APRI L
NZa monitor taakherschikking
Op 1 april verscheen de monitor taakherschikking
van de NZa. De NZa stelt dat taakherschikking
steeds prominenter in beeld komt als
belangrijk instrument voor het bereiken van
de juiste zorg op de juiste plek. Het is een
succesvol instrument voor het leveren van
doelmatige en kwalitatief hoge zorg. Dat is
ook terug te zien in diverse onderzoeken,
die positieve effecten aantonen in termen
van toegankelijkheid, kwaliteit van zorg en
patiënttevredenheid. Uit de monitor blijkt
dat taakherschikking positieve effecten heeft
en kansen biedt om de gezondheidszorg
toekomstbestendig te houden. De monitor
taakherschikking laat ook zien dat de effecten
van taakherschikking op de betaalbaarheid
van de zorg vooralsnog beperkt zichtbaar zijn
en dat daarin nog winst te behalen valt. Na
het verschijnen van de monitor neemt NAPA
deel aan de kwartaal overleggen georganiseerd
door de NZa. Samen met andere partijen wordt
nagedacht hoe de aanbevelingen opgevolgd
kunnen worden.

Interview Robin Kalisvaart in
Antoni
Deze maand staat PA Robin Kalisvaart op de
cover van het blad Antoni. Robin behandelt
en begeleidt op de afdeling Radiotherapie
zelfstandig patiënten met borstkanker,
vanaf de intake tot de laatste bestraling. “Ik
vind het mooi als ik mensen in moeilijke
omstandigheden tóch kan geruststellen”.

Werkbezoek LUMC met Joba
van den Berg
Op vrijdag 19 april jl. heeft NAPA samen met
CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg
werkbezoek gebracht aan de Spoedeisende
Hulp van het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC). Het werkbezoek is in
samenwerking met Bianca van den Berg (PA
SEH) tot stand gekomen. Het doel was om meer
te weten te komen over multidisciplinaire
samenwerking op een spoedeisende hulp en
het SEH-opleidingsprogramma voor PA’s.
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ME I
BIG nummer in Kwaliteits
register verplicht vermelden
Vanaf 1-9-2018 geldt voor alle afgestudeerde
PA’s dat zij zich in het BIG register moeten
registreren. NAPA wil bij de herziening van het
(her)registratiereglement inschrijving in het
BIG-register als voorwaarde stellen voor de
registratie in het NAPA kwaliteitsregister. Dat
geldt ook voor PA’s die al voor 1-9-2018 in het
NAPA kwaliteitsregister staan ingeschreven.
NAPA heeft alle geregistreerde PA’s
aangeschreven om het BIG nummer in
kwaliteitsregister op te nemen.

Interview Bart Ruiterkamp
en Renée Vijgen in Tijdschrift
Hemato- oncologie
Ook binnen de hematologie is de functie van
PA in opkomst. Bart Ruiterkamp en Renée
Vijgen zien als belangrijke meerwaarde dat
een PA een continue factor is op een afdeling.
Het interview is verschenen in het Tijdschrift
Hemato-oncologie, nr 2/2019.

Extra gesubsidieerde
opleidingsplaatsen in 2019
Het kabinet komt de toenemende
belangstelling voor de opleiding van PA
tegemoet en stelt voor 2019 extra budget
beschikbaar, zodat naast de reeds toegekende
250 opleidingsplaatsen voor PA’s 30 extra
studenten in september kunnen starten aan de
opleiding tot Physician Assistant.

Holland House Borrel AAPA
In mei vond het jaarlijkse congres plaats van de
American Association of Physician Assistants
(AAPA). Dit jaar waren meer dan 50 PA’s en
PAio’s aanwezig en werd de traditionele Holland
House borrel door de NAPA georganiseerd.
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Promotie Wietse Wieringa
In mei 2019 promoveerde PA Wietse Wieringa
binnen zijn specialisme oogheelkunde. Zijn
proefschrift gaat over ‘Diagnostic and therapeutic
challenges in inflammatory eye disease’.
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JUNI
Statutenwijziging
Na een ledenraadpleging en zorgvuldige
voorbereiding zijn in juni de statuten van de
NAPA gewijzigd. Het gaat om de volgende
wijzigingen:
1.	de verenigingstuchtraad wordt opgeheven,
omdat PA’s na de BIG wetswijziging volledig
onder medisch tuchtrecht vallen;
2.	bijzonder lidmaatschap wordt ingevoerd
voor leden die geen praktiserend PA meer
zijn en
3. 	mogelijkheid wordt gecreëerd om externe
deskundigen toe te laten tot een Raad van
Advies.

Nominaties PA van het jaar
geopend
Het voordragen van kandidaten voor de
verkiezing ‘PA van het jaar 2019’ is in juni
geopend. Er zijn vijf PA’s genomineerd
vanwege een bijzondere prestatie. De
genomineerden zijn: Bianca van den Berg,
Marieke Bronk, Alex van der Lecq, Gea Vije en
Wietse Wieringa. De winnaar wordt tijdens
Invest bekend gemaakt.

J ULI
Consensusdocument
heelkunde geactualiseerd
In juli is het consensusdocument
Taakherschikking heelkunde uit 2017
geactualiseerd. De aanleiding was de wijziging
van de wet BIG per 1 september 2018.

Jaaroverzicht NAPA 2019
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NAPA werkt mee aan
herziening richtlijnen
NAPA heeft in 2019 ca 75 verzoeken ontvangen
van het Kennisinstituut om mee te doen
aan de herziening van medische richtlijnen.
De NAPA vakgroepen leveren experts aan
om hieraan deel te nemen. Daarnaast
heeft NAPA input geleverd aan de richtlijn
cosmetische zorg die door het Zorginstituut
is ontwikkeld. In 2019 is tevens gewerkt aan
de herziening van de multidisciplinaire
richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom en
de authorisatierichtlijn Medicatieveiligheid.
Beide richtlijnen zijn in 2019 door betrokken
organisaties geautoriseerd.

S E PT E MBE R
Prinsjesdagontbijt met minister
Bruno Bruins
Ook dit jaar organiseerde het Medisch Contact
voor de vijfde keer het Prinsjesdagontbijt met
Minister van medische zorg Bruno Bruins.
Vincent Straten, Bert Speijer en Milena Babovic
waren daar ook bij. Samen met bestuursleden
van V&VN VS ging NAPA na afloop in gesprek
met de minister over taakherschikking.

AU G U ST U S
Nieuwe bestuursleden
benoemd
In augustus zijn alle openstaande vacatures
voor bestuursfuncties vervuld. De ledenraad
heeft eind juli met de benoemingen
ingestemd. Daarmee is het nieuwe NAPA
bestuur compleet.
De nieuwe leden zijn:
Rianne Rijsdijk, financieel bestuurder en
vice-voorzitter
Bart Ruiterkamp, algemeen bestuurslid
Freek Braam, algemeen bestuurslid
Bert Speijer en Judith Reuser zijn voor een
nieuwe periode herbenoemd.
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O K TO BE R
PA week
In oktober (7-13 oktober) is voor de tweede keer
de internationale PA week gevierd. Er zijn tal
van activiteiten georganiseerd, zoals de kick-off
meeting, lancering van nieuwe werkdocu
menten en vele taartmomenten in instellingen.
Er is een vlog gemaakt van alle activiteiten in
de PA- week.Op napa website is een overzicht
van activiteiten te zien.
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NOVE MBE R
Werkformulier lokale
werkafspraken

Richtlijn medicatieveiligheid
herzien

In de PA-week werd ook het werkformulier met
de Federatie Medisch Specialisten gelanceerd.
Het bestaande werkformulier is vernieuwd en
gedigitaliseerd. Dit handvat vergemakkelijkt
het maken van praktische afspraken over taakherschikking: het structureel herverdelen van
taken en bijbehorende verantwoordelijkheden
van medisch specialisten aan PA’s.

Begin november heeft het bestuur van de
Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) de herziene autorisatierichtlijn Medicatieveiligheid goedgekeurd. NAPA
heeft meegewerkt aan de herziening van de
richtlijn. Dat heeft ertoe geleid dat de PA’s als
nieuwe beroepsgroep met voorschrijfbevoegdheid in deze richtlijn is opgenomen. De nieuwe
richtlijn zal met ingang van 1 januari 2020 zijn
geïmplementeerd in het Landelijk Schakelpunt.

Consensusdocument Intensive
care ondertekend
Op maandag 7 oktober is het consensus
document taakherschikking Intensive Care ondertekend. Diederik Gommers (NVIC), Vincent
Straten en Jeroen van Rosmalen (NAPA) ondertekenden het document onder toeziend oog van
het NVIC bestuur en een afvaardiging van de
werkgroep taakherschikking Intensive Care.

Geslaagd Invest
Op 14 en 15 november vond INVEST plaats in de
Fabrique Utrecht. Het thema was ‘De PA van de
toekomst’. We verwelkomden bijna 1000 deelnemers. Het was een extra feestelijke editie van
Invest, omdat NAPA dit jaar 15 jaar bestaat. En
dat is gevierd met een onvergetelijke lasershow,
inspirerende sprekers en leerzame workshops.
Tijdens de ledenbijeenkomst is afscheid genomen van drie bestuursleden: Vincent Straten,
Douwe Keegstra en Astrid Persoon. Zij ontvingen een erepenning van NAPA voor hun jarenlange verdiensten binnen de vereniging.
Vijf leden van de ledenraad hebben tijdens
Invest afscheid genomen en zijn de nieuwe ledenraadsleden verwelkomd. Hier zijn de foto’s
te bekijken en is een video-impressie van de
eerste dag van Invest gemaakt.

PA van het jaar 2019
Alex van der Lecq
Tijdens Invest werd de winnaar van de verkiezing
‘PA van het jaar 2019’ bekend gemaakt. Dat is dit
jaar Alex van der Lecq, werkzaam als PA SEH bij het
LUMC geworden.

Jaaroverzicht NAPA 2019
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D E C E MBE R
Winnaar wetenschapsaward
Erica van der Looij
Dit jaar werd de NAPA wetenschapsaward
door Erica van der Looij PA klinische genetica
aan het Radboudumc gewonnen. Zij deed een
genotype fenotype studie bij 12 patiënten met
hereditaire spastische paraplegie (HSP).

Advies Capaciteitsorgaan
Op 17 december 2019 heeft het
Capaciteitsorgaan het nieuwe Capaciteitsplan
met instroomadviezen voor de periode 20212024 aan de minister van VWS aangeboden.
Uit deze raming blijkt dat er per jaar zo’n
180-250 PA’s opgeleid moeten worden om in de
toekomst aan de zorgvraag te blijven voldoen.
Het voorkeursadvies van het Capaciteitsorgaan
is 250 instromers per jaar. Het is een
eerste richtinggevend advies. Volgens het
Capaciteitsorgaan zorgt een jaarlijks aantal
instromers binnen die bandbreedte voor
voldoende instromers op de arbeidsmarkt
voor evenwicht tussen vraag en aanbod.
Volgens de raming treedt er een verschuiving
op van de zorgvraag tussen de sectoren. In alle
sectoren stijgt de zorgvraag. Met name in de
huisartsenzorg valt een sterke toename van de
vraag te voorzien. Het aantal instromers in de
MPA-opleidingen binnen de huisartsenzorg en
de ouderenzorg zal (zeer) sterk moeten stijgen
om ook in de toekomst aan de zorgvraag te
kunnen voldoen. Ook in overige sectoren
zoals de revalidatie, sociale geneeskunde en
gehandicaptenzorg overstijgt de (toekomstige)
vraag de huidige instroom. Bij opvolging
van dit advies stijgt het aantal fte aan PA’s de
komende 10 jaar met circa 200%.

13 december 2019: NAPA 15 jaar
In 2004 kwam een groep van 12 enthousiaste PA’s (in
opleiding) bijeen met een gezamenlijk doel om een
beroepsvereniging op te richten. De beroepsgroep
telde toen ook niet veel meer PA’s (i.o). Er was
wettelijk nog niets geregeld voor de PA’s. De eerste
vergaderingen gingen over de oprichtingsakte en
de hoogte van de contributie. Met steun van de
American Academy of PA’s (AAPA) en de Landelijke
vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) kon
NAPA op 13 december 2004 in Utrecht opgericht
worden. Tijdens de eerste vergaderingen zijn de
volgende speerpunten op een flipover geschetst: een
beroepsprofiel, kwaliteitsregister, tuchtrecht, BIG
registratie, voorschrijfbevoegdheid, declaratierecht,
gesprekspartner voor het hele werkveld, landelijk
symposium, een website etc.
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En 15 jaar later kunnen we met 1400 leden
trots terugblikken op de ontwikkeling die de
beroepsgroep èn de vereniging samen hebben
doorgemaakt. NAPA is er voor en door PA’s.
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NAPA in cijfers

NAPA leden
Het aantal leden is in 2019 gegroeid van 1160 naar 1381 leden. Dat betekent dat het aantal leden in 2020 met 221
is gegroeid en dat is een verdubbeling ten opzichte van de groei in het voorgaande jaar. De verdeling van man/
vrouw is 26%/74% en de gemiddelde leeftijd is 43 jaar. Dat maakt de PA een relatief jonge beroepsgroep.
Verdeling man/vrouw onder NAPA-leden

Lidmaatschap

26%
74%

735

768

797

832

921

1045

1160

435
2011

1-1-2018

851

185

1-1-2019

946

161

1-1-2020

1100

261

Aantal leden per sector
1381

2010

Junior lid

Wat doet NAPA voor aankomende leden:
• Presentaties geven aan 1e en 3e jaars studenten
• Aanwezigheid bij diploma-uitreiking
• Informatie op de website, nieuwsbrief en social
media voor iedereen toegankelijk maken

Groei van het aantal NAPA-leden, 2010 - 2019

643

Gewoon lid

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Algemene ziekenhuizen

56%

UMC’s

21%

Huisartsenzorg en gezondheidscentra

10%

VVT-instellingen

4%

Zelfstandige klinieken

3%

Ambulancezorg

1%

Overig/ niet opgegeven

5%

Het aantal junior leden is ten opzichte van 2018 met
100 leden gegroeid. In het jaar daarvoor was een
daling zichtbaar.
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NAPA leden per deelspecialisme
De meeste leden zijn werkzaam binnen de volgende deelspecialismen:
1. Huisartsgeneeskunde
2. Heelkunde

3. Revalidatiegeneeskunde
4. Obstetrie en gynaecologie

5. Cardiologie
6. Orthopedie

Aantal NAPA-leden per deelspecialisme
0

Huisartsgeneeskunde
Heelkunde
Revalidatiegeneeskunde
Obstetrie en Gynaecologie
Cardiologie
Orthopedie
Anesthesiologie
Neurologie
Longziekten en Tuberculose
Kindergeneeskunde
Ouderengeneeskunde
Oogheelkunde
Cardio-thoracale Chirurgie
Interne Geneeskunde
Radiotherapie
Maag-Darm-Leverziekten
Spoedeisende Geneeskunde - intensive care
Urologie
Dermatologie en Venerologie
Neurochirurgie
Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
Reumatologie
Spoedeisende geneeskunde - spoedeisende zorg
Spoedeisende geneeskunde - ambulance zorg
Plastische Chirurgie
Klinische Geriatrie
Klinische Genetica
Keel-Neus-Oorheelkunde
Psychiatrie
Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten
Klinische Chemie
Beleid en Advies
Pathologie
Jeugdgezondheidszorg
Arbeid en Gezondheid – Bedrijfsgeneeskunde
Maatschappij en Gezondheid
Verslavingsgeneeskunde
Medische Microbiologie
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Aantal leden per instelling (> 10 medewerkers per instelling obv ledenadministratie)
De meeste leden zijn werkzaam in de huisartspraktijken of HAP’s. In de tweede lijn werken de meeste PA’s
binnen de volgende instellingen:
1. Radboud UMC
2. Isala Zwolle

3. Amsterdam UMC
4. UMC Utrecht

5. UMC Groningen
6. LUMC

Aantal NAPA-leden per instelling
0

20

40

60

80

100

120

Huisartsenpraktijk/centrum/HAP
Radboud Universitair Medisch Centrum
Isala
Amsterdam UMC
UMCU
UMCG
LUMC
Stichting Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
MUMC
Erasmus MC
OLVG
St. Antonius Ziekenhuis
Treant Zorggroep
Sint Maartenskliniek Nijmegen
Medisch Spectrum Twente
Ziekenhuis De Tjongerschans
Medisch Centrum Leeuwarden
Gelre Ziekenhuizen
Catharina ziekenhuis
Maxima Medisch Centrum
Zuyderland medisch centrum
Noordwest Ziekenhuisgroep
Jeroen Bosch ziekenhuis
Diakonessenhuis Utrecht
Rijnstate
VieCuri
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Alrijne zorggroep
Amphia ziekenhuis
NKI-AVL
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Kwaliteitsregister
De cijfers over 2019 zijn als volgt:

Kwaliteitsregister

160
Aantal eerste
registraties in
2019

186
Aantal herregistraties
in 2019.

1.103

Accreditatie

Totaal aantal
personen met een
geregistreerd
dossier en actief
op 31/12/19

542
Aantal goedgekeurde
accreditaties 2019

2018
BIG registraties

2019 (1-1-2020)
1.256

Totaal aantal geregistreerd in kwaliteitsregister PA

965

1.103

Afgegeven aantal 1e registraties in 2019

109

160

Afgegeven aantal herregistraties in 2019

102

186

Aantal geaccrediteerde scholingen door NAPA

449

542

De drukte bij het secretariaat en de Commissie dossiercontrole is in 2019 flink toegenomen. Het aantal
te beoordelen dossiers (1e registraties en de herregistraties) nam toe van 211 tot 364 dossiers. In totaal is het
aantal geregistreerden in het Kwaliteitsregister PA met
138 gestegen.
Er is een verschil van ca 150 aantal geregistreerden
in het BIG register en het Kwaliteitsregister PA. Dit
verschil is te verklaren doordat iedereen die een PA
Jaaroverzicht NAPA 2019

diploma heeft behaald zich in het BIG register kan registeren, ongeacht of men op dit moment werkzaam is
als PA. Daarnaast is het BIG register wettelijk verplicht
en het kwaliteitsregister van NAPA is een vrijwillig
register. In het BIG register worden de scholingen niet
bijgehouden, dat doet de PA in het kwaliteitsregister.
Bovendien is in het kwaliteitsregister PA het deelspecialisme van de PA zichtbaar. In het kwaliteitsregister PA
is bovendien het deelspecialisme van de PA te zien.
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Communicatie
NAPA heeft in 2019 de volgende communicatie
kanalen ingezet:
• Infolijn
• Website
• Nieuwsbrief
• Social media (LinkedIn, Twitter, Facebook)

Infolijn
Wij zijn dagelijks via de infolijn
en e-mail bereikbaar.
Top 3 onderwerpen van 2019 zijn:

1. W
 at zijn de bevoegdheden van
PA en hoe regel je dat op de
werkvloer?

2. A
 rbeidsvoorwaarden en functiebeschrijvingen.

Website
NAPA website is in 2019 door 79.772 nieuwe gebruikers
bezocht. De gebruikers bezochten gemiddeld 3,4 pagina’s en beleven gemiddeld 2 minuten per sessie op de
website.
Ca. 53.000 bezoekers komt via een zoekmachine op de
webpagina van NAPA terecht, 24.000 heeft de website
bezocht door direct de URL in de browser te typen en
6.200 via social media.
In 2019 zijn er in totaal meer dan 500.000 pagina’s
op de website van de napa bezocht, waarvan bijna
400.000 unieke paginaweergaven. Het aantal unieke
bezoekers in 2019 varieert per dag tussen 5.000-10.000.
De meest bezochte pagina’s zijn:
1. Homepage
2. Vacatures
3. FAQ: Wat is een PA?
Er is een stijgende lijn zichtbaar in het aantal website
bezoekers. In de maanden oktober en november was
een sterke stijging van het aantal bezoekers zichtbaar, vanwege de PA-week en het jaarcongres Invest.
Nieuwsbrief
In 2019 heeft NAPA maandelijks een nieuwsbericht
uitgebracht. Het aantal abonnees voor de nieuwsbrief is in 2019 van 1.689 naar 1.976 gestegen.

3. V
 ragen over het kwaliteits
register en bij- en nascholingspunten.

Jaaroverzicht NAPA 2019
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Social Media

Top 5 meest populaire LinkedIn updates

LinkedIn

Update

Het aantal volgers op LinkedIn is in 2019 verder sterk
gegroeid. Het aantal volgers is meer dan verdubbeld
ten opzichte van 2018.
4000

3000

2000

1000

0
jan. 2017

jan. 2018

jan. 2019

jan. 2020

Toename van het aantal volgers via LinkedIn, 2017-2020
Jan.
2017

Jan.
2018

Jan.
2019

Jan.
2020

Aantal
updates 2019

397

837

1443

3452

124 updates
27 vacatures

De reactie van NAPA in maart 2019 op het artikel in
Medisch Contact ‘Weg met al die verwarrende functienamen’ is in maart op LinkedIn gepubliceerd.
Het artikel leverde veel reacties op.

Aantal
weergaven

(18/11) Bekendmaking winnaar verkiezing
‘PA van het jaar 2019’ tijdens Invest.

8.146

(28/10) Interview met Marieke Deinum, PA kinder
anesthesiologie in opleiding, in het Prinses Máxima
Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht.

8.030

(19/02) Door een wijziging in de Wet BIG moeten
de BIG-nummers van alle BIG-geregistreerde
zorgverleners per 1 april 2019 actief bekend
worden gemaakt.

7.871

(08/11) Interview met Geert Van Den Brink en
Jeroen Peters over uitbreiding opleidingsplaatsen.

7.274

(14/11) PA Invest 2019 is van start. Volg ons via
Twitter #PAinvest2019 @pr_napa #ikbenpa

6.574

Twitter
Het aantal volgers op twitter is sinds begin 2018 (250
volgers) tot eind 2019 meer dan verdubbeld. Het
aantal volgers groeide tot 533. Er zijn ook steeds meer
PA’s op twitter te vinden.
Volgers op Twitter, 2017-2019
600
533

500
455

400
300
200

250

100
0
jan. 2018
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jan. 2019

jan. 2020
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Hierbij enkele toptweets uit 2019 met meer dan
2000 weergaven.

Facebook
Het aantal volgers op Facebook is in 2019 met 17 %
gegroeid. NAPA is sinds eind 2018 weer actief op
Facebook.

Dec. 2018

Dec. 2019

Groei

Aantal updates

488

569

17%

Ca 60

Topberichten Facebook in 2019:
1.	De PA in de huisartsenzorg, Quinten vd
Driesschen 1 feb 2019 (2,7 k)
2. Video impressie INVEST 15 nov 2019 (2,5 k)
3.	Bezoek delegatie uit North Carolina aan
Inholland 8 mei 2019 (1,7 k)

Jaaroverzicht NAPA 2019
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Financiële verantwoording
NAPA is een kleine, daadkrachtig en efficiënte organisatie, met een gezonde financiële positie.
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 19.576. Dit komt o.a. door de groei van het aantal
leden. Hieronder is de staat van baten en lasten weergegeven en de opbouw van de reserves.
Inkomsten

exploitatie 2019

begroting 2019

432.930

394.490

Inkomsten uit kwaliteitsregister

32.940

45.225

Inkomsten uit accreditaties

74.596

63.000

Overige bedrijfsopbrengsten

210.320

182.868

Inkomsten uit contibuties

Totaal inkomsten

750.786

685.583

Uitgaven
Personeelskosten

184.729

222.515

Kosten activiteiten

418.365

300.718

Huisvestingskosten

22.175

32.903

Kantoorkosten

64.211

82.812

Algemene kosten

37.492

42.232

3.340

2.000

Afschrijvingen materiële vaste activa
Totaal uitgaven

730.312

683.180

Bedrijfsresultaat

20.474

2.403

Andere rentebaten en soortgelijke

-1.388

0

490

0

19.576

2.403

2,6%

0,4%

Vennootschapsbelasting
Resultaat
rendement
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve

saldo
01-01-2019

resultaat
bestemming

saldo
31-12-2019

189.917

0

189.917

227.188

27.511

254.699

15.000

-799

14.201

Bestemmingsreserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve kwaliteitsvisitatie
Bestemmingsreserve huisvesting
Bestemmingsreserve communicatie- en marktetingplan
Bestemmingsreserve innovatie
Bestemmingsreserve 15-jarig lustrum
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8.680

-1.144

7.536

10.992

-992

10.000

0

10.000

10.000

15.000

-15.000

0

276.860

19.576

296.436

466.777

19.576

486.353

19.576
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Organogram NAPA

Organogram NAPA
Napa heeft 4 commissies: kwaliteit, beroepsbelangen,
opleiding & wetenschap en commissie vakgroepen. Er
zijn eind 2019 vijfentwintig geformaliseerde vakgroepen
binnen NAPA (zie organogram). Daarnaast zijn er 3 werkgroepen: voor de organisatie van ons jaarcongres Invest,
voor het onderhouden van internationale betrekkingen
en de redactieraad van NAPA Magazine. Twee uitvoeringscommissies zijn belast met de uitvoering van het
kwaliteitsregister PA: de dossiercontrole commissie en de
accreditatiecommissie.

De vakgroepbesturen zijn hier te vinden.
Het bureau bestaat uit de directeur en de beleidsmedewerker. Zij worden ondersteund door Cantrijn voor de
secretariële diensten, Albij administratiekantoor, BPRA
adviesbureau en KBS advocaten.
NAPA bestuur is alle actieve leden die zich vaak jarenlang
als vrijwilliger voor de beroepsvereniging inzetten zeer
dankbaar. De groei op alle fronten is vooral het resultaat
van ieders inbreng.

Alle leden van het bestuur, ledenraad, commissies en
werkgroepen zijn hier te vinden.

Ledenraad

Bestuur

Bureau

Werkgroepen

Commissies

Kwaliteitsregister
Accreditatie

Invest
Internationalisering
Redactieraad
Anesthesiologie

Vakgroepen

belangen

Cardiologie

Huisartsgeneeskunde
Longziekten en tuberculose

Cardiothoracale chirurgie

Interne geneeskunde

Ouderen geneeskunde

Neurochirurgie

Plastische chirurgie

Revalidatiegeneeskunde

Gynaecologie en obstetrie

Keel- neus- en oorheelkunde

Maag-darm-leverziekten

Radiologie

Dossiercontrole

Opleiding &
Wetenschap

Kwaliteit

Heelkunde

Kindergeneeskunde
Neurologie
Radiotherapie

Spoedeisende geneeskunde

Huisartsheelkunde
Klinische genetica

Oogheelkunde

Orthopedie

Reumatologie

Urologie
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NAPA is de beroepsvereniging van Physician Assistants. NAPA wil de schakel zijn tussen patiëntorganisaties,
artsenorganisaties en instellingen in de gezondheidszorg om een verantwoorde gezondheidszorg te bevorderen.
Voor meer informatie ga naar www.napa.nl

