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PP  PHYSICIAN ASSISTANT   60   
 
Kern/doel van de functie 
Het onder supervisie van een medisch specialist zelfstandig 
verrichten van routinematige, beperkt complexe medische 
taken ten behoeve van anamnese, lichamelijk onderzoek, 
diagnostiek, behandeling en begeleiding vanuit een medisch 
specialisme aan een toegewezen patiënten / 
cliëntencategorie.  
 
Situatieschets 
De Isala is een topklinisch ziekenhuis, waar alles draait om 
het geven van hoogwaardige zorg aan mensen. Patiënten zijn 
bij ons te gast en beleven vaak zware, emotionele tijden. Dat 
geldt ook voor hun familie en vrienden. Vanzelfsprekend 
geven we professionele medische zorg, maar we willen er ook 
voor mensen zijn, met aandacht en medeleven. De Isala biedt 
naast basisvoorzieningen voor de patiënten uit de regio, 
hooggespecialiseerde zorg van academisch niveau. Hart- en 
neurochirurgie, dialyse, stamcel- en beenmergtransplantaties 
zijn hier voorbeelden van. 
De Isala wil een vooraanstaand ziekenhuis zijn op het gebied 
van kwaliteit. Niet alleen waar het medische en 
verpleegkundige zorg betreft, maar ook qua logistiek, service 
en veiligheid. 
 
Leidinggeven/leiding ontvangen 
Ontvangt leiding van de leidinggevende. 
 

Contacten 
Onderhoudt in- en externe contacten op operationeel niveau. 
 
Taken en activiteiten 

 Verricht zelfstandig onder supervisie van een medisch 
specialist beperkt complexe routinematige (poli-
)klinische patiëntenzorg aan toegewezen patiënten. 

 Het afnemen van een medische anamnese en 
lichamelijk onderzoek, het aanvragen en beoordelen 
van aanvullend onderzoek ten behoeve van het 
diagnosticeren van gangbare aandoeningen en 
specifieke aandoeningen rondom de toegewezen 
patiënten (categorie). 

 Het op basis van de diagnose opstellen, uitvoeren, 
evalueren en zo nodig bijstellen van het medisch 
behandelplan in afstemming met andere specialismen 
en het verrichten van beperkt complexe routinematige 
medische handelingen inclusief het voorschrijven van 
gangbare medicatie volgens daarvoor geldende 
richtlijnen en protocollen.  

 Het geven van informatie, advies, voorlichting en 
instructie aan de cliënt en diens systeem tijdens het 
verblijf op de afdeling en tijdens polikliniekbezoeken 
aangaande het te verwachten ziekteverloop, prognose 
en kwaliteit van leven, het in te zetten behandel- en/of 
zorg- en medicatiebeleid, en eventuele bijwerkingen 
en het aangaan van de medische 
behandelovereenkomst. 

 Het leveren van een bijdrage aan het opstellen van 
protocollen en werkinstructies. 

 Verricht wetenschappelijk onderzoek 
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Toelichting op de gezichtspunten 
 
Kennis 
Grondige kennis van en inzicht in behandeltheorieën en -
methoden en het verloop van ziekteprocessen is van belang 
voor het verrichten van beperkte somatische behandelingen.  
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden naar eigen inzicht aan de hand 
van hoofdlijnen verricht; bij de oplossing van weinig 
voorkomende en gevarieerde problemen wordt op originele 
wijze gebruikgemaakt van vakkennis. De gevolgen van de 
werkzaamheden zijn pas na geruime tijd zicht- en merkbaar. 
 
Sociale vaardigheden 
Bij de uitvoering van de beperkt complexe en routinematige 
medische werkzaamheden is sprake van advisering met 
tegengestelde, uiteenlopende belangen, waarbij weerstanden 
moeten worden overwonnen. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is sprake van verantwoordelijkheid voor de medische 
diagnostiek en behandeling onder verantwoordelijkheid van 
een medisch specialist. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Er worden mondeling ideeën en opvattingen uitgedragen en 
verdedigd in het kader van zorgverlening, aanpak van 
zorgvraagstukken en medische behandeling. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Het verrichten van medische handelingen en/of van kleine 
chirurgische ingrepen. 

 
Oplettendheid 
Tijdens zorgverlening, medische diagnosestelling en 
cliëntenbehandelingen moet op veel factoren worden gelet, 
omdat zich op onverwachte momenten kritieke situaties 
kunnen voordoen. Onvoldoende oplettendheid heeft ernstige 
consequenties voor de behandeling of kwaliteit van leven.  
 
Overige functie-eisen 
Bij het verrichten van de werkzaamheden worden er in ruime 
mate eisen gesteld aan volharding, geduld en 
doorzettingsvermogen, aan ordelijk en systematisch werken, 
aan het omgaan met vertrouwelijke gegevens, en aan 
voorkomen en gedrag. Gevoel voor het menselijk lichaam is 
aan de orde.  
 
Inconveniënten 
Naast lichamelijke krachtsinspanning is er sprake van het in 
aanraking komen met vuil en onaangename stoffen, er is een 
reële kans op besmetting en enig risico vanwege snij- en 
prikaccidenten. Verder wordt er ‘tegen de klok in’ gewerkt 
waardoor psychische druk ontstaat. Er wordt langdurig 
gestaan en in onnatuurlijke houdingen gewerkt. 
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FUNCTIESPECIFICATIE BEHORENDE BIJ DE GENERIEKE 
FUNCTIEBESCHRIJVING 
PHYSICIAN ASSISTANT HEMATOLOGIE: 
 
NAAM VAN DE FUNCTIESPECIFICATIE: Physician assistant 
hematologie 
 
Kern/doel van de functie 
Het zelfstandig medisch behandelen van hematologische 
patiënten, waaronder het verrichten van risicovolle 
geprotocolleerde medisch technische handelingen onder 
supervisie van een Hematoloog.  
De physician assistant doen zelfstandig anamnese, lichamelijk 
onderzoek, diagnostiek, behandeling en begeleiding van 
hematologische patienten. 
 
Situatieschets 
De physician assistant  binnen Interne geneeskunde is 
werkzaam op de afdeling hematologie, en de polikliniek 
hematologie ten behoeve van  

- de klinisch afdeling Oncologie-Hematologie  
  

- poliklinische zorg in het “Oncologisch centrum”  
 

De physician assistant werkt  binnen het medisch domein en 
vervangt de hematoloog  of arts assistent  bij protocollaire 
behandeling van patiënten met hematologische 
aandoeningen.  
De Physician Assistant is opgeleid om zelfstandig patiënten te 
kunnen onderzoeken, diagnoses te kunnen stellen en 
behandelplannen op te stellen en uit te voeren.  
Bij deze werkzaamheden hanteert de physician assistant de 
HOVON protocollen, Idoc protocollen, landelijke richtlijnen van 

de wetenschappelijke vereniging en daarvan afgeleide 
richtlijnen, zoals die ook gelden voor de medisch specialist.  
Tevens is het afdelingsprofiel van de afdeling 
oncologie/hematologie  van toepassing (link iDoc).  
De physician assistant werkt onder supervisie van een 
hematoloog of oncoloog en verzorgt zowel klinische als 
poliklinische patiëntenzorg.  
De physician assistant is tevens aanspreekpunt voor externe 
centra in het kader van autologe en allogene  
stamceltransplantaties. 
 
Leidinggeven/leiding ontvangen 
Ontvangt leiding van het duale RVE management bestaande 
uit een hematoloog en een manager van de klinische afdeling 
oncologie/hematologie. Geeft operationele aanwijzingen en 
richtlijnen aan onder meer spreekuurassistenten, verplegend 
en verzorgend personeel, paramedici, aios en agnios.  
 
 
Contacten 
Onderhoudt dagelijks contacten op operationeel niveau: 
binnen de Isala :  
- patiënt, diens familie en relaties 
- medisch specialist 
- verplegend en verzorgend personeel, poli-assistenten 
- regieverpleegkundigen 
- consulent diverse specialismen  
- collega verpleegkundig specialist of physician assistant 
- co- en arts-assistent 
- diversen als paramedici, medewerkers diagnostiek, 

leidinggevende van de afdeling 

buiten de Isala :  
- verwijzer (medisch specialist) 
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- hematologen uit andere centra (o.a. Apeldoorn, Zutphen, 
Amsterdam VUMC) 
- huisarts 
- transplantatiecoordinatoren VUMC 
 
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Zelfstandig: 

- doen van dagelijkse zaalvisite en uitvoeren klinische 
werkzaamheden 

- voorschrijven van UR medicatie waarbij als bron een 
eigen formularium, goedgekeurd door een 
superviserend hematoloog,  gebruikt wordt 

- snel signaleren van complicaties tijdens en na 
chemokuur 

- goed kunnen interpreteren van lichamelijk- en 
aanvullend onderzoek 

- opstellen van een differentiaal diagnose bij gangbare- 
en specifieke aandoeningen binnen het eigen 
specialisme en zo nodig overleggen met de eigen 
superviserend medisch specialist, dan wel consulteren 
van een ander specialist of door verwijzen 

- opstellen van een behandelplan op basis van de 
diagnose  

- snel kunnen anticiperen bij een instabiele patiënt 
- reanimatiebeleid afspreken 
- voeren van een opname/intake gesprek 
- voeren van een ontslaggesprek 
- familiegesprek 
- voeren van slecht nieuwsgesprekken (in afstemming 

met superviserend hematoloog) 
- voeren van poliklinische spreekuren: follow up NHL 

follow up post autologe stamceltransplantatie, op 
verzoek en in overleg met hematoloog andere 
indicaties. 

- bevorderen van de kwaliteit van de medische zorg 
middels actieve bijdrage in projectgroepen, up to date 
houden van protocollen passend binnen het werkveld 

- informeren/begeleiden van de patiënt en diens familie 
en/of relaties over de aard, duur en gevolgen van de 
behandeling 

- actief deelnemen aan multidisciplinaire 
patiëntbesprekingen als MDO, videoconferentie, 
transplantatie- en  complicatiebespreking 

- Transplantatiecoordinatie: aanmeldbrieven, 
familielijsten met bijbehorende contacten 

- verrichten van een beenmergpunctie t.b.v. een aspiraat 
en/of biopt 

- consultfunctie voor andere medisch specialisten voor 
het verrichten van een beenmergpunctie 

- medisch coordineren van stamcelfereses 
-  

Welke beslissingen mogen/moeten zelfstandig door de 
functionaris genomen worden 
 

- indicatie en contra-indicaties voor een bloedtransfusie  
- indicatie stellen van het plaatsen van een venflon en/of 

vaattoegang via een PICC of  andere vaattoegang. 
- aanvragen en interpreteren van  aanvullende 

diagnostiek zoals laboratoriumdiagnostiek en 
radiologie. 

- tijdstip van ontslag 
- starten, stoppen of wijzigen van de medicatie 

(persoonlijk formularium) 
- startsein-  en stopsein stamcelafname o.b.v. 

bijbehorende vastgestelde criteria 
- het in consult vragen van een ander specialisme 
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Welke kwesties moeten eerst worden overlegd voordat de 
functionaris een beslissing neemt?  

- aanpassen/wijzigen antimicrobieel beleid buiten 
protocol. 

- aanpassen/wijzigen medicamenteus beleid buiten 
protocol. 

- ontslag 
- bij bereiken van de grenzen van eigen kennis en 

vaardigheden hulp van een hematoloog in schakelen 
-  

Welke beslissingen/taken worden niet door de functionaris, 
maar door anderen genomen/gedaan? 

- behandeling met chemotherapie, al dan niet volgens 
HOVON protocollen 

- inclusie HOVON studies 
- vervolgbeleid na ontslag 
- inhoud slecht nieuwsgesprek  
-   

Specificatie bij de gezichtspunten 
Kennis 

- in bezit van het masterdiploma tot physician assistant  
- in het bezit van een geldige registratie in het BIG 

register en kwaliteitsregister physician assistant  
- voldoet aan de eisen van (her)registratie en voldoet 

daarmee aan de eisen die de NAPA aan de 
deskundigheidsbevordering van de Physician Assistant 
stelt.  

- in het bezit van een certificaat Advanced Life Support 
(ALS) 

- heeft gedegen kennis van, en inzicht in de 
behandeltheorieën en methoden van het specialisme 
Hematologie alsmede van het verloop van 
ziekteprocessen 

- heeft gedegen kennis van betekenis en interpretatie 
van laboratoriumdiagnostiek behorende bij de 
hematologische patient 

- heeft gedegen kennis van risico scores/prognostische 
factoren bij de hematologische patient 

- analytisch vermogen om niet alle daagse afwijkingen 
en problemen te signaleren, beoordelen en/of op te 
lossen 

- uitgebreide kennis van aanpalende (medische) 
vakgebieden en kennis van medische protocollen, 
standaarden, procedures en voorschriften. 

- bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied 
door het volgen van bij – en nascholingen, 
geaccrediteerde congressen en symposia en het lezen 
van vakliteratuur  

- actieve deelname in werk- en projectgroepen (afdeling 
gebonden dan wel overstijgend) 

 
Competenties 
Professionaliteit 

- hoge mate van oplettendheid, aandacht en 
opmerkzaamheid is vereist bij het verrichten van de 
anamnese, lichamelijk onderzoek, stellen van de 
diagnose en behandelen van de patiënt. 
Onoplettendheid en/of het niet tijdig genoeg herkennen 
van complicaties kan ernstige en/of levensbedreigende 
consequenties hebben voor de patiënt 

- verzorgen van klinische lessen met betrekking tot het 
eigen werkterrein 

- mede ontwikkelen van protocollen en werkinstructies 
- deelnemen aan refereersessies 
- verrichten van (voorbereidende) taken ten behoeve van 

wetenschappelijk onderzoek als; registreren en 
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aanleveren van data, aandragen en informeren van 
patiënten, schrijven van wetenschappelijk artikel 

- registreren en rapporteren van patiëntgegevens in het 
(digitale) patiëntendossier 

- schriftelijke/mondelinge overdracht/correspondentie 
naar verwijzer en/of huisarts 

- bewegingsvaardigheid in de omgang met medisch 
apparatuur en diverse medisch-technische 
handelingen/ingrepen 

- vaardigheden werken PC 
- hygiënisch/steriel werken bij medisch-technische 

handelingen/ingrepen 
- risico op persoonlijk letsel bij prikaccidenten/besmetting 
- fysieke belasting bij lichamelijk onderzoek 
- psychische belasting bij de confrontatie met klachten of 

leed van de patiënt, diens familie en/of relaties dan wel 
kunnen worden aangesproken op de 
behandelresultaten 

 
Luisteren 

- zie competentie Inlevingsvermogen en 
Stimuleren/motiveren 

 
Inlevingsvermogen 

- sociale vaardigheden als tact, geduld, 
overredingskracht, stimuleren, luisteren in intensieve 
patiëntencontacten teneinde verandering tot stand te 
brengen in gedrag en ziektebeeld 

- overredingskracht en conflicthantering om bij 
weerstanden medewerkers te overwinnen dan wel te 
kunnen schakelen tussen verschillende niveaus 

 
Stimuleren / motiveren 

- het geven van informatie, advies, voorlichting en 
instructie aan de patiënt, diens familie en/of relaties mbt 
het verwachte ziekteverloop, het in te zetten behandel- 
en/of zorg- en medicatiebeleid, en eventuele 
bijwerkingen 

- voorlichting aan patiënt, diens familie en/of relaties mbt 
tot primaire- en secundaire preventie 

 
Klantgericht 

- integriteit en betrouwbaarheid gezien inzage in 
patiëntgegevens 

- representatief en gastvrij in gedrag en voorkomen 
- respect voor het menselijk lichaam, apparatuur en 

werkomgeving 
- systematisch en ordelijk werken 
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