
Notulen vakgroepvergadering Physician Assistants MDL  

Maandag 11 april 2022 
 
 
 
Online aanwezig:  
Ebelien Brons, Nicole van den Elzen, Caroline Gjaltema, Aniek Haffmans, Liesbeth Komen, Myrthe van 
Schaik, Hester Straver-ten Velde, Niek Warringa. 
 
1. Notulen november 2020: 
• Onderwerpen preventie en 1,5 lijnszorg: ivm weinig animo hebben we als bestuur besloten hier 

niets mee te doen.  

• Niek/Suzanne: functiebeschrijving/schaal 65. Niet gelukt om in schaal 65 te komen. 
Herwaardering gedaan. Kwamen 2-3 punten tekort om in schaal 65 te komen. Gunfactor is er 
niet, Vs moet dan ook mee en dan komt het neer op 2-3 miljoen per jaar extra. Nicole geeft aan 
dat NAPA hier een presentatie over gegeven heeft. Er zijn een aantal punten die in de 
functiebeschrijving moeten, zie bijlage in de mail. 

 
2. Vakgroepbestuur: 

• Voorzitterstermijn verloopt: Ebelien herkiesbaar en wordt opnieuw gekozen tot voorzitter voor 
een termijn van 3 jaar.  

• Vacature algemeen bestuurslid ipv Nicole, Niek stelt voor dit samen te doen met Nicole.  
 
3. Jaarverslag 2021: 
• Nog aanvullingen vanuit vakgroep? Wel nieuwe leden: Pietje Anne Veenstra, Maartje 

Minderhout en Luuk Mom (Apeldoorn). Marije Reijnders uit Nieuwegein is gestopt. Elisa 
Sonneveld geëmigreerd. Nog veranderen in jaarverslag. 

 
4. Jaarplan 2022: 

• Nieuwe opzet scholing: te weinig leden aanwezig om hier iets over te zeggen vanavond. Caroline 
vraagt of dit ook hybride kan. Juist voor gekozen dit niet te doen, zodat we elkaar nog eens 
kunnen zien. 

• Kwaliteitsvisitatie NVMDL: Alleen Ebelien nog gevisiteerd. Wordt je even met je neus op de feiten 
gedrukt: staat alles goed zwart of wit? Eind van het jaar worden de eisen die nu op papier staan 
voor de visitatie opnieuw beoordeeld door werkgroep taakherschikking.  

• PA MDL-dag: Vorig jaar weinig animo voor. Betrokkenheid vakgroep is zeer minimaal. Misschien 
ipv PA MDL-dag de scholing iets groter aanpakken met borrel? 

• EPA’s PA MDL: Ivm lage opkomst besluiten we hier vanaf te zien. Er lijkt geen animo te zijn vanuit 
de vakgroep. 

• Organisatie PA’s binnen ziekenhuis: Idee was om dit op PA MDL dag als onderwerp te hebben. 
Geen PA MDL dag, dus geen agendapunt. Idee is nu om het als agendapunt voor 
najaarsvergadering te zetten.  

• Aanvullingen vanuit de vakgroep? Nee geen aanvullingen binnengekomen. 
 
3. Brainstorm PA MDL-dag: wordt afgelast 

• Onderwerpen scholing: Nicole heeft voldoende input voor onderwerpen scholing. 
 
4. Mededelingen/vragen vanuit bestuur: 

• Buitengewoon lidmaatschap NVMDL: kosten zijn 10 euro per jaar, je krijgt korting op congressen 
en de MAGMA thuisgestuurd. 



Aanmelden kan via: https://www.mdl.nl/organisatie/lidmaatschap-nvmdl  

• Buitengewoon lidmaatschap NVGE: geen akkoord gekregen buitengewoon lid te worden (ze 
hebben geen buitengewone leden). Alleen voorzitter mag lid worden van de NVGE. Ebelien zal 
dan ook zorgen dat ze buitengewoon lid wordt, zodat we van ons kunnen laten horen binnen de 
NVGE. 

• Veranderingen smoelenboek: enkele mails gehad en veranderd. Klopt nog niet helemaal. 

• AGB-code: Volgend jaar zijn alle PA’s verplicht op eigen code te registreren. Iedereen is zelf 
verantwoordelijk hiervoor. Zorg dus dat je het op tijd geregeld hebt als dat nog niet is gebeurd.   

 
Tillots Pharma: verkennend gesprek heeft plaatsgevonden met nieuwe farmaceut met Milena, 
Myrthe en Ebelien. Ze leveren o.a. IBD medicatie. Ze willen graag een sessie sponsoren op NAPA 
Invest m.b.t. IBD. Hiervoor is het volgende thema bedacht: “Extra Intestinale klachten en IBD”, zodat 
deze sessie ook interessant is voor PA’s van de oogheelkunde, dermatologie, reumatologie en 
huisartsgeneeskunde. Liesbeth zal in het Radboud UMC vragen of er artsen geïnteresseerd zijn dit te 
verzorgen, zij koppelt dit terug. 
 
5. Rondvraag:  

• Onderwerpen Invest: Hester heeft de volgende onderwerpen vorig jaar al doorgegeven aan 
werkgroep Invest. Wie van jullie weet hier nog goede sprekers bij de we daarvoor mogen 
benaderen? 
- vit B12 deficiëntie 
- metabool syndroom 
- alcohol ontrekkingsverschijnselen en wat ermee te doen 
- NASH/lifestyle 

 
Volgende vergadering: nog te plannen  

 
 

https://www.mdl.nl/organisatie/lidmaatschap-nvmdl

