
Notulen Vakgroep overleg PA interne geneeskunde, 19-1-2021, 19.30-21.00 
 

Deelnemers Teams: Siepke Hiddema, voorzitter, Linda Zandbergen, secretaris en notulist.  
Bart Ruiterkamp, Sjoerd Franssen, Karin Schouten, Nadia Belrhiti Alaoui, Hinke Nagtegaal, Sharony 

van de Pol, Sofia Gerakidi, Willy Theel, Renée Vijgen, Mariska Hogenbrink, Corrie Siegers. 
 

1. Siepke opent de Teams vergadering, stelt zich voor en geeft aan dat zij als vakgroep 

voorzitter 2x/jaar vergadert met de andere vakgroep voorzitters. Er zijn op dit moment 50 
PAs interne geneeskunde die lid zijn van de NAPA. 2020 was het jaar waarin het consensus 

document met de NIV een feit was. Siepke probeert om met de NIV om de tafel te gaan voor 
verdere samenwerking. Zij merkt dat COVID19 hierin een drempel opwerpt. Het schrijven 
van een jaarplan voor 2021 is de volgende stap (Linda en Siepke). 

 
2. Linda stelt zich voor. Hierna volgt een kennismaakrondje met alle deelnemers: Wie ben je, 

waar werk je en in welk specialisme. Zie hiervoor ook het besloten gedeelte op de website 

van de NAPA; NAPA.nl, inloggen via Semble, NAPA vakgroepen, interne geneeskunde. 
 

3. Terugkoppeling mail Siepke dd. 6-10-2020.  
a. Accreditatiepunten 2020. 13 leden hebben hierop gereageerd. De helft heeft 

problemen met het behalen van voldoende punten, de andere niet. Sommigen 

ervaren het online bijscholen als voordeel en kunnen daardoor prima punten 
behalen. Het toekennen van accreditatiepunten door het NAPA bestuur in 2020 ten 

gevolge van de COVID19 pandemie is een prettige en noodzakelijke bijdrage. NAPA 
kan hierin niet achterblijven. De medisch wetenschappelijke verenigingen hebben 
hun leden ook punten toegekend vanwege de beperking tot bijscholing vanwege 

COVID19. 
b. In de mail is gevraagd naar onderwerpen voor het jaarplan. Kennismaken, 

positionering binnen NIV (internistendagen) en gelijkheid tussen PAs in 

functionering/taken/supervisie en salarisschaal werden als voornaamste genoemd. 

4. Scholing: Er worden vragen gesteld over scholing. Bovenal is het van belang om je als PA 

breed te blijven scholen, dus ook buiten je specialisme om. Aangegeven wordt om te denken 
aan palliatieve zorg, huisartsen scholingen of geriatrische scholingen. Daarnaast wordt ook 
scholing binnen de vakgroep besproken. Sjoerd merkt (terecht) op dat er met 50 leden 

voldoende kennis in huis is en dat we elkaar kunnen scholen met eventuele input van een 
externe spreker. Bart suggereert om vóór de zomer een eerste digitale scholing te 

organiseren van ongeveer 90-120 minuten. Siepke geeft aan de eerste scholing op zich te 
willen nemen met betrekking tot hemolyse. 

5. Zijn er leden die zich binnen de vakgroep willen inzetten voor een werkgroep? Gebruik vooral 

datgene waar je goed in bent, dan wel wat je persoonlijk mee hebt gemaakt. Uiteraard is dit 
op vrijwillige basis en komt dit bij een ieders werkende en privéleven en zal dit dus tijd 
kosten. Renée en Karin zullen als duo hun krachten bundelen voor een werkgroep 

functieprofiel en salariëring PA. Renée werkt in het AMC en zit in schaal 11 (periferie schaal 
65). Mariska wil op de achtergrond ondersteuning bieden waar mogelijk als dit online kan. 

Hinke en Karin willen klankbord zijn als het jaarplan geschreven is.  

6. Overige: Linda vraagt aandacht voor het besloten vakgroep gedeelte binnen de website van 
de NAPA, zie ook punt 2. Dit is de plek waar we in het vervolg documenten/ agenda’s, 

notulen en andere belangrijke documenten zullen plaatsen. Mocht een vakgroeplid hier iets 
interessants voor hebben, mail dit dan naar Linda Zandbergen, secretaris, dan kan zij dit 



plaatsen op het besloten gedeelte. Er is ook een forum op dit besloten gedeelte. Daar 
kunnen we elkaar vragen stellen, op de hoogte houden van interessante scholingen of 

vacatures. Tijdens de vergadering zijn er een aantal suggesties voorbij gekomen voor 
scholingen en vacatures. Zet deze op dit forum! 

Renée geeft aan dat er weinig PAs werken in het AMC. Een PA promotiefilm zou hierin 
wellicht kunnen bijdragen.  
Toekomstige vergaderdata: dinsdag 13 april, dinsdag 14 september en dinsdag 14 december 

via Teams 19.30-21.00.  
 
Actiepunten: 

Schrijven jaarplan 2021: Linda en Siepke. Klankbord Hinke en Karin. 
Samenwerking NIV: Siepke. 

Vakgroep scholing eerste helft 2021: Siepke. Onderwerp: hemolyse. 
Oprichting werkgroep positionering/functionering/salariëring PA interne geneeskunde: 
Renée en Karin. 

Oproep aan alle vakgroepleden: gebruik het besloten gedeelte van de NAPA website.  
PM: PA promotiefilm 

 
 
 

  
 


