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De Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) is dé beroeps
vereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants (PA) in
Nederland. De vereniging is in 2004 opgericht. Eind 2021 telt NAPA 1857

VERENIGING
Maart Live webinar door
NAPA-ledenraad over de toe
komstige strategische agenda
en over functieomschrijvingen
en -waarderingen binnen
verschillende systemen.

Leden
geven NAPA
gemiddeld
een

8

Oktober NAPA verwelkomt
het 1800e lid.

leden. De PA is sinds 2018 BIG-geregistreerd en neemt een groot deel
van de medische taken van een arts zelfstandig over.

DOELSTELLINGEN NAPA
✔ Bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het beroep
✔ Bijdragen aan positionering van de PA in het
Nederlandse zorgstelsel
✔ Verbeteren van collectieve en individuele belangen
NAPA-leden

CORONA

2021 stond nog steeds in het teken van de
coronapandemie. Dit vereiste veel flexibiliteit
van PA’s en alle andere zorgmedewerkers. In
2021 stelde de overheid wederom een zorgbo
nus van 500 euro beschikbaar aan werkgevers,
om professionals die actief waren in coronagerelateerde zorg te bedanken.
NAPA verzocht het RIVM in januari om de tekst
in de ‘Uitvoeringsrichtlijn COVID-19 vaccinatie
voor de uitvoerende zorgprofessionals’ aan te
passen. In paragraaf 1.2 staat nu: ‘Waar ‘arts’
staat, kan ook physician assistant gelezen
worden’.

WWW.NAPA.NL

november Tweedaags
hybride congres PA INVEST.
Thema: Gezondheid 2.0.

Maart Erepenning voor
Corrie Siegers, PA in het Jeroen
Bosch Ziekenhuis, voor haar
jarenlange actieve rol en vele
werkzaamheden voor NAPA.

Het congres was weer een
groot succes met 300 live
deelnemers in congreslocatie
1931 ‘s-Hertogenbosch en
600 online deelnemers.

✔ 3 ledenpolls gehouden:
• GRISPA onderzoek
• Arbeidsvoorwaarden & tevredenheid
leden over NAPA lidmaatschap
• Welke speerpunten zijn van belang
voor het nieuwe strategisch plan?
✔ Themadag georganiseerd met het
bestuur, ledenraad, commissies en
vakgroepbestuurders om nieuwe
beleidsspeerpunten te formuleren.
✔ Online gastcolleges gegeven bij vijf
hogescholen aan eerste- en derdejaars
studenten.
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December Publicatie van het
artikel ‘Agressie in de zorg
is nooit toelaatbaar’, naar
aanleiding van het debat met
Tweede Kamerleden tijdens PA
INVEST. Hiermee snijdt NAPA
een belangrijk onderwerp aan.
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PA van het jaar
November
Cindy Mennen,
PA neurologie, is verkozen
tot PA van het jaar 2021.

JAARVERSLAG

LEES MEER ›

LEDEN
Promotie
Mei
Margriet Kwint, PA radiotherapie.
Proefschrift:
‘Optimizing radiotherapy for
locally advanced non-small
cell lung cancer patients’.
Vrije Universiteit Amsterdam.

Promotie
Mei

LEES MEER ›

'Ik vind het leuk
om het werk
in de kliniek te
verbinden met
onderzoek'
Promotie
Oktober

Wetenschapsaward
November
Annemarie Evers,
PA cardiologie, wint NAPA
wetenschapsaward voor de
beste scriptie van het jaar.

Luppo Kuilman,
PA & docent aan
Hanze Hogeschool.

LEES MEER ›

LEES MEER ›

Proefschrift:
‘Clinical pathway optimisati
ons towards outpatient joint
arthroplasty’.
Maastricht University.
LEES MEER ›

Ledenraad
In 2021 zijn twee nieuwe leden
toegetreden tot de ledenraad:
Frank van Ooyen en
Shirly Wübbels.

Januari Per 2022 verduide
lijkt de NZa de regels voor
het registreren van medischspecialistische zorg. De uit
voerende zorgverlener moet
de zorgactiviteit op zijn eigen
unieke agb-code vastleg
gen. Dit geldt dus ook voor
PA’s. NAPA nam deel aan een
werkgroep die de factsheet
Registratie van zorg bij taak
herschikking ontwikkelde.
Januari NAPA ontving signa
len dat PA’s werkzaam in huis
artsenpraktijken, geweigerd

werden voor vaccinatie. NAPA
heeft opheldering gevraagd bij
het ministerie van VWS.
Mei NAPA omarmt het SERadvies ‘Aan de slag voor de
zorg’. NAPA pleit voor meer
ruimte voor zorgprofessionals
om mensen die in de zorg
(willen) werken te binden en te
behouden. Belangrijke fac
toren zijn zicht op een mooie
loopbaan, ruimte voor oplei
ding en ontwikkeling, zeggen
schap over het eigen werk en
de werk-privébalans, en een
goed salaris.

Oktober
Internationale PA Week.
Tijdens een vaste week in okto
ber staat wereldwijd het be
roep van de physician assistant
in the spotlight. Ook in Neder
land ontwikkelen PA’s in zorg
instellingen talloze activiteiten.
Deze worden gedeeld op social
media met #paweek2021.

de benodigde opleidings
capaciteit voor PA’s.

Juli De opleidingssubsidie
voor de MPA- en MANP-
opleidingen wordt met één
jaar verlengd tot 1 juli 2023.
Werkgevers die volgend jaar
een PA willen opleiden, hebben
daarmee financiële zekerheid
over de opleidingssubsidie.

November Na een uiterst
moeizaam traject, gevolgd
door stakingen in umc’s, stem
de een ruime meerderheid van
NAPA-leden in met een nieuwe
cao umc. De salarisstijging is
nog steeds gedifferentieerd.

 Oktober
Het capaciteitsorgaan start
een nieuw onderzoek naar

Ook in 2021 voerde NAPA
gesprekken met de FWG en
de FWHA.

Foto: Alex van der Lecq

Proefschrift:
‘Antecedents of Ethical
Decision Making by physician
assistants and nurse practi
tioners: validation of instru
ments and their application’.
Research Institute Science
in Healthy Ageing and health
caRE (SHARE).

Yoeri Bemelmans,
PA orthopedie.

Januari De positie van de
PA in de GGZ wordt eindelijk
beter geregeld. Door invoe
ring van nieuwe bekostiging
mag de PA vanaf 2022 zelf
consulten registreren. Ook is
het Landelijke Kwaliteitsstatuut
aangepast waardoor PA’s per
2022 de regierol mogen ver
vullen bij laag-complexe zorg.
NAPA participeerde in 2021 in
de Stuurgroep GGZ, gericht op
de implementatie hiervan.

November De commissie beroepsbelangen presen
teert de ‘Handreiking optimalisering inzet PA binnen
instellingen’. Deze handreiking is opgesteld om PA’s
die in een ziekenhuis werken te ondersteunen bij het
(mede)ontwikkelen van centraal beleid voor taak
herschikking.
LEES MEER ›
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BLOGS
28 januari
Hester Gerritsen-Van den
Berg, PA io ouderengenees
kunde: ‘Samen’
LEES MEER ›

4 februari
Milena Babovic, directeur
NAPA: ‘Vaccinatiestrategie
bijwerkingen’ (Skipr)
LEES MEER ›

18 maart
Cindy Ruitenbeek, PA io:
‘Maak kennis met internatio
nale studentengroep voor PA’s’

KWALITEIT & KWALITEITSREGISTER

POLITIEK

Juli Bureau Kwaliteitsregister voert een andere
werkwijze in. Activiteiten die door de PA zelf in het
kwaliteitsregister worden opgevoerd, en die niet
vooraf door NAPA zijn geaccrediteerd, worden
eerder in het registratietraject beoordeeld. Op
deze manier weet iedere PA hoe hij/zij er tussen
tijds voor staat en worden teleurstellingen
achteraf voorkomen.

Februari NAPA organiseerde een online rondetafel
gesprek met politici om het belang van uitbreiding van
opleidingsplekken toe te lichten.

LEES MEER ›

INTERNATIONAAL
September In een artikel in het ‘Social
Innovations Journal’ wordt uitgebreid aandacht
besteed aan diverse voorbeelden wereldwijd van
taakherschikking en taakverschuiving.
LEES MEER ›

169 uitnodigingen gehad
9 keer betrokken geweest of reactie ontvangen

November Demissionair minister De Jonge van VWS
wil de invoering van zeggenschap in de zorg een
stevige stimulans geven. Dat sluit goed aan bij de
formatieagenda van NAPA, waarin de politiek is
gevraagd om, naast artsen en verpleegkundigen, ook
andere professionals meer zeggenschap te geven.

Uitgenodigd door:
✔ Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten
(FMS)
✔ Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie (NVDV)
✔ Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
(NVR)
✔ Nederlandse Vereniging voor Kindergenees
kunde (NVK)
✔ Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Augustus De Autorisatierichtlijn Acute Zorg is
in samenwerking met NAPA en vertegenwoordi
gers van andere organisaties tot stand gekomen.
Deze richtlijn beschrijft de afspraken die gelden
bij de uitwisseling van medische gegevens tussen
zorgverleners in de spoedzorg.
NAPA heeft input geleverd aan een onder
zoeksopzet over de rol van PA en VS bij lijkschouw
(project start in 2022).

04 november
Bert Speijer, voorzitter NAPA:
‘Persoonlijke ontmoetingen’
LEES MEER ›

LEES MEER ›

NAPA heeft bijgedragen aan de ontwikkeling of
herziening van diverse richtlijnen en kwaliteits
kaders:

van de vakgroep
Oktober E-learning voor PA’s: wetenschappelijk
onderzoek, hoe zit het ook alweer? NAPA-leden
ontvingen korting op deze e-learning.

LEES MEER ›

In 2021 zijn 8 nieuwe praktijk
verhalen gepubliceerd in
‘PA in praktijk’

April In aanloop naar de formatie en een nieuw
regeerakkoord, maakte NAPA een formatieagenda
en spraken bestuursleden videoboodschappen in voor
het nieuwe kabinet.

RICHTLIJNEN, VELDNORMEN EN
ZELFSTANDIGE BEVOEGDHEDEN

De NAPA werkgroep
‘Internationaliseren’
heeft in 2021 deelgenomen
aan diverse overleggen
met o.a. opleiders
wereldwijd.

Consensusdocumenten
In 2021 zijn vijf nieuwe consensusdocumenten
vastgesteld met medische verenigingen:
✔ Januari: Klinische Geriatrie / Interne
Ouderengeneeskunde
✔ Februari: Kindergeneeskunde
✔ Juli: Urologie
✔ September: Radiologie (zie foto links)
✔ December: Maag Darm Leverziekten
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SOCIAL MEDIA

WEBSITE

Peildatum 31-12-2021
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LINKEDIN
Aantal gebruikers:

FACEBOOK

Aantal gebruikers:

INSTAGRAM

Aantal gebruikers:

Aantal gebruikers:
(sinds nov. 2020):

Best bekeken pagina’s
in 2021:

ABONNEES
Aantal nieuwsbriefabonnees

LEES MEER ›

2471

2295

2021

1986

2019 2020 2021

600

680

10

2019 2020 2021

In 2021 is gestart met
het bouwen van een
nieuwe website.

LEDENAANTALLEN

25%

75%

LEDEN PER SECTOR
SAMENWERKING
NAPA is aangesloten bij de Pijn Alliantie
in Nederland (PAiN). Doelstelling is onder
meer het verhogen van kwaliteit van leven
van mensen met pijn.
LEES MEER ›

Algemeen ziekenhuis 963
UMC 366

Aantal website
bezoekers:

Huisartsenzorg 223

VVT 121
Ambulancezorg 30
Gezondheidscentra 16
GGZ 11
Overig 14

95.000

Zelfstandige klinieken 71

85.000

Daarnaast speelt NAPA een actieve rol
in de samenwerking met andere partijen
zoals medische verenigingen, opleidings
instituten, Medische Scholing en Platform
Zorgmasters. Ook is NAPA aangesloten bij
diverse landelijke netwerken.

2020 2021

83.000

NAPA zet zich in om brede maatschap
pelijke en beroepsoverstijgende thema’s
op de kaart te zetten. NAPA onderhoudt
daarvoor onder meer constructieve con

tacten met de overheid. De beroepsver
eniging denkt mee over nieuwe wetgeving
en regelgeving. In 2021 was er veel aan
dacht voor de doorontwikkeling van de
Wet BIG. NAPA onderhoudt ook contacten
met Tweede Kamerleden met portefeuille
Volksgezondheidszorg, Welzijn en Sport.

306.000

Op 31-12-2021 waren 1857 PA’s lid
waarvan 417 junior leden.
Van de 1857 leden zijn er 467 man
en 1390 vrouw.

377.000

nieuwsbrieven
gepubliceerd

633

2019 2020 2021

569

600

592

2019 2020 2021

533

4800

4279

3452

✔ Klankbordgroep ‘Literatuuronder
zoek naar kosteneffectiviteit PA’
✔ Klankbordgroep ‘Onderzoek naar
doelmatigheid taakherschikking’
(resultaten in 2022)
✔ Onderzoek Scholingsprogramma's
herregistratie BIG
✔ Stuurgroep Landelijk Kwaliteits
statuut GGZ
✔ Werkgroep factsheet ‘Registratie
van zorg bij taakherschikking’
✔ Partner van Platform Zorgmasters
en lid van de redactie

Wat is een
physician assistant?

Vacatures

Homepage

NAPA heeft bijgedragen aan:
✔ Klankbordgroep ‘Implementatie
wijzer PA en VS in anderhalvelijns
zorg’

TWITTER

2019 2020 2021
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Kwaliteitsregister
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1e Registraties

Herregistraties

655
448

542

174

173

190

134

160

1443

1275

ARBEID EN GEZONDHEID – BEDRIJFSGENEESKUNDE: 4

1103

ANESTHESIOLOGIE: 77

193

LEDEN PER SPECIALISME

Accreditaties
(goedkgekeurde)

BELEID EN ADVIES: 3
CARDIOLOGIE: 101
CARDIO-THORACALE CHIRURGIE: 51
DERMATOLOGIE EN VENEROLOGIE: 29
FORENSISCHE GENEESKUNDE: 1
GENEESKUNDE VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN: 5
HEELKUNDE: 127
HUISARTSGENEESKUNDE: 251

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

2019 2020 2021

INFECTIEBESTRIJDING: 1
INTERNE GENEESKUNDE: 62
JEUGDGEZONDHEIDSZORG: 2
KEEL-NEUS-OORHEELKUNDE: 13
KINDERGENEESKUNDE: 65
KLINISCHE CHEMIE: 5

CIJFERS

CONTACT

KLINISCHE GENETICA: 22
KLINISCHE GERIATRIE: 19

Waar hebben we geld aan uitgegeven in 2021? (€)

Bezoek ons op:

LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE: 65
MAAG-DARM-LEVERZIEKTEN: 42
MAATSCHAPPIJ EN GEZONDHEID: 1
MEDISCHE MICROBIOLOGIE: 1
NEUROCHIRURGIE: 25
NEUROLOGIE: 82
NUCLEAIRE GENEESKUNDE: 5
OBSTETRIE EN GYNAECOLOGIE: 107

Kosten activiteiten leden 454.000

OOGHEELKUNDE: 78

Personeelskosten

ORTHOPEDIE: 94

(incl. PNIL) 215.000

OUDERENGENEESKUNDE: 110

Toegevoegd aan bestemmings

PLASTISCHE CHIRURGIE: 20

reserves 98.000

PSYCHIATRIE: 12

Kantoorkosten 96.000

RADIOLOGIE: 37
RADIOTHERAPIE: 34
REUMATOLOGIE: 17

Algemene kosten 42.000
Huisvesting 28.000

REVALIDATIEGENEESKUNDE: 108

Projecten 16.500

AMBULANCEZORG: 28

Afschrijvingen 3.500

INTENSIVE CARE: 66
SPOEDEISENDE ZORG: 29
UROLOGIE: 35

Colofon
Redactie: Milena Babović &
Maud Notten
Grafisch ontwerp:
Douwe Hoendervanger
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