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Inleiding 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van de vakgroep physician assistants 
Maag-Darm-Leverziekten. De vakgroep is een onderdeel van de overkoepelende 
landelijke vereniging voor physician assistants, de NAPA. Vanwege de Corona 
pandemie verliep het jaar wederom anders dan gepland. Aangezien verschillende 
congressen zijn afgelast of digitaal hebben plaatsgevonden, gold dit voor diverse 
overlegmomenten ook. We hebben de PA MDL-dag helaas weer een jaar moeten 
uitstellen. 
Afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan onze bekendheid. Dit jaar 
hebben we ons vooral gefocust op kwaliteitsbevordering. 
 

Samenstelling vakgroep 
 
Samenstelling bestuur vakgroep PA MDL 2020: 
 
Functie Naam Sinds Email 

Voorzitter Ebelien Brons In bestuur nov 2016, 
voorzitter nov 2018 

ebrons@rijnstate.nl 
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. 
 
Er zijn afgelopen jaar 3 nieuwe PA MDL leden bijgekomen. Daarnaast hebben 2 
vakgroepleden ons verlaten. Het ledenaantal van de vakgroep blijft is nu rond de 
40. 
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Jaarverslag 2021 vakgroep Maag-Darm-Leverziekten NAPA Pagina 4 
 

 

Bijeenkomsten 
Het bestuur is in 2021 tweemaal digitaal bijeen gekomen: op 21 april en op 8 
september. De vakgroepvergadering van maart 2020 is afgelast. Ook de 
bijeenkomst in november heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden, omdat er 
vanwege de corona maatregelen op het laatste moment minder mensen fysiek 
naar het PAInvest kwamen en een hybride bijeenkomst niet mogelijk was. De 
subgroep endoscopie heeft een digitale bijeenkomst gehad op 20 januari. Daarin 
werd besproken wat iedereen doet qua scopieën en hoe dit vastgelegd is. Ook 
werd besproken dat er momenteel plek is voor één buitengewoon lid in de 
werkgroep endoscopie van de NVMDL, welke de komende 3 jaar zal worden 
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vervuld door de PA’s. Daarna zal dan een verpleegkundig endoscopist 3 jaar 
hierin plaatsnemen.  
 

Contacten NAPA 
De voorzitter van onze vakgroep heeft dit jaar weer deelgenomen aan de NAPA 
themadag in juni, waar men bijgepraat werd over wat er momenteel gaande is 
binnen de werkgroepen/commissies. 
 

Samenwerking wetenschappelijke vereniging 
De Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL) 
Overleg met de voorzitter van de NVMDL, Frank Vleggaar, heeft dit jaar 
wederom niet plaatsgevonden, omdat er geen fysiek congres was en het 
ontbreken van agendapunten. 
Op 29 april is er een online vergadering geweest met de werkgroep 
taakherschikking. Tijdens deze vergadering is gesproken over de ontwikkelingen 
vanuit de NVMDL, V&VN MDL, VE en de PA MDL. Onder andere zijn de 
verschillende herziene werkformulieren besproken, akkoord gegeven voor het 
basisdocument taakherschikking en is er gesproken over de onrust op de 
arbeidsmarkt voor jonge MDL artsen. 
 
PA’s in commissies van de NVMDL: 
- Ebelien Brons is lid van de commissie voeding. 
- Niek Warringa is lid van de commissie Neurogastroenterologie en Motiliteit. 
- Myrthe van Schaik is lid van de commissie endoscopie. In dat kader was zij 

dit voorjaar samen met Leon Moons voorzitter van de sessie endoscopie 
tijdens de Digestive Disease Days op 18 maart 2021. Tijdens het 
najaarscongres heeft zij met Annemarie van Berkel de abstracts sessie over 
endoscopie voorgezeten. 
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Kennisinstituut Medisch Specialisten 
Vanuit het “kennisinstituut Medisch Specialisten” zijn we in 2021 gevraagd om 
deel te nemen aan het opstellen dan wel herzien van de volgende landelijke 
richtlijnen: 
- Richtlijn coloscopie surveillance 
- Richtlijn hepatocellulair carcinoom 
- Richtlijn poliepectomie rectum en colon 
- Richtlijn gastro-oesophageale refluxziekte 
Voor de laatste richtlijn hebben we iemand vanuit onze vakgroep bereid 
gevonden om deel te nemen aan de herziening van de richtlijn: Niek Warringa. 
 

Activiteiten vanuit de vakgroep 
- De eerste kwaliteitsvisitatie van PA MDL is een feit: Ebelien Brons is in 

september 2021 gevisiteerd. 
- Myrthe van Schaik heeft in november 2021 les gegeven aan de 

verpleegkundig endoscopisten in opleiding over klinisch redeneren op de 
endoscopie.  

- Niek Warringa heeft op het NAPA Invest in november een presentatie 
gehouden over refluxklachten. 
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Doelen jaarplan 
Scholing organiseren 
Op 6 oktober 2021 heeft de onderwijscommissie van de vakgroep MDL van de 
NAPA in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen een scholing gehouden met als 
titel: Leververvetting. Er waren 32 physician assistants vanuit verschillende 
vakgebieden aanwezig. De scholing werd goed ontvangen door de deelnemers. 
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Evaluatie kwaliteitsvisitatie NVMDL 
Dit heeft niet plaatsgevonden in 2021, omdat er in het najaar pas is gestart met 
de kwaliteitsvisitatie. Evaluatie zal dan ook volgend jaar gebeuren. 
 
Organiseren PA MDL–dag 
Aangezien we een fysieke PA MDL-dag nastreven, heeft deze vanwege de corona 
maatregelen in 2021 niet plaatsgevonden. Hiernaast lijkt er binnen de vakgroep 
PA MDL weinig interesse voor een PA MDL dag. In 2022 zullen we dit opnieuw 
inventariseren. Hopelijk kunnen we een dag organiseren om elkaar beter te leren 
kennen en zo onder andere de samenwerking binnen de vakgroep  verbeteren. 
 
 
Herzien document taakherschikking 
Het document taakherschikking is in 2021 herzien. Alle feedback van de NVMDL, 
NAPA en bestuursleden van de vakgroep is verwerkt tot een mooi geheel. Een 
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werk waar we trots op mogen zijn, mede omdat we de eerste vakgroep zijn die 
hun document taakherschikking herzien hebben. 
 
Op de site van de NAPA verscheen: 
“Handreiking maag darm leverziekten geactualiseerd 20 december 2021. 
Dinsdag 7 december ondertekenden Marc Verhagen (NVMDL), Bert Speijer 
(NAPA) en Hester Straver (NAPA) de geactualiseerde en herziene handreiking 
MDL. 
 
Hester Straver over de herziening: “De eerste handreiking dateerde uit januari 
2017. Gezien de aanpassing van de Wet Big in 2018, de modernisering van het 
opleidingscurriculum voor MDL-artsen en de looptijd van bijna 5 jaar is de 
handreiking in gezamenlijkheid geactualiseerd en herzien. Ten opzichte van 
vorige handreiking zijn de nieuwe opleidingseisen voor het uitvoeren van 
coloscopieën en/of duodenoscopieën doorgevoerd, zoals te lezen is in ‘NOVUM, 
landelijk opleidingsplan voor de specialistenopleiding maag-darm-leverziekten’ 
(2018); de PA moet binnen domein 11 ten minste functioneren op niveau 4 van 
EPA 11a, 11b, 11c. Het is goed om eenduidige maatstaven voor bekwaamheid af 
te spreken voor handelingen die door verschillende functies uitgevoerd worden. 
Bij taakherschikking moet immers de kwaliteit die geleverd wordt door een PA 
minimaal hetzelfde zijn.” 
 
NAPA bestuur bedankt de NVMDL en de vakgroep MDL voor de samenwerking en 
totstandkoming van het consensusdocument.” 
 

 
Foto (van L naar R): Bert Speijer, Hester Straver en Marc Verhagen 
 

Publicaties vakgroepleden 
Monique Noordman heeft op uitnodiging, namens onze vakgroep, een artikel 
geschreven in het tijdschrift voor de Landelijke Vereniging van 
Operatieassistenten. Het thema van het tijdschrift was darmkanker. 
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Financieel overzicht vakgroep MDL 
 
In het document ‘2020 Schriftelijke afspraken met NAPA vakgroepen def’ staat 
onder punt 2 vermeld:  
Het maximale te besteden budget bedraagt 1000 euro per jaar. Indien dit bedrag 
niet wordt opgemaakt, loopt het budget door naar het volgend jaar. Eventueel 
behaald positief resultaat uit de bij-en nascholing, loopt eveneens door naar het 
volgend jaar. Dit bedrag blijft voor de betreffende vakgroep beschikbaar. 
 
 1 januari NAPA budget Uitgaven 31 december 

2018 € 0,00 € 1000,00 € 315,51 € 684,49 
2019 € 684,49 € 1000,00 € 0,00 € 1684,49 

2020 € 1000,00 € 1000,00 € 480,00 € 1520,00 
2021 € 1000,00 € 1000,00 € 845,16 € 1154,84 

2022 € 1000,00 € 1000,00 € € 
 


