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SFVG 
Functiebeschrijving 
 

Functienaam: Physician Assistant (generiek) 
Niveau:  
Status: Definitief vastgesteld na IBC 
Datum: April 2020 

Functiecode:  
DS: 32-160:  
Personeelsnummer:  
 

 
Kern/doel van de functie: 
Bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de geneeskundige zorgverlening door 
middel van onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met gangbare 

aandoeningen binnen een bepaald medisch specialisme. De Physician Assistant (PA) 
werkt daarbij zelfstandig volgens vastgestelde medische richtlijnen en de desbetreffende 
Entrustable Professional Activities (EPA’s).  
 

Plaats in de organisatie: 
Functionaris ontvangt hiërarchisch leiding van de leidinggevende van de poliklinieken of 
klinische afdeling binnen de eenheid waarin hij werkzaam is. Ontvangt functionele leiding 
van de medisch specialisten uit het betreffende vakgebied. De Physician Assistant werkt 

binnen het medisch domein en vervangt specialisme breed de medisch specialist bij 
patiënten met gangbare aandoeningen. De Physician Assistant neemt zelfstandig 
beslissingen omtrent de diagnostiek en behandeling van patiënten. Geeft functionele 
aanwijzingen en richtlijnen aan spreekuurassistenten, doktersassistenten, verplegend 

personeel en superviseert verzorgend personeel, paramedici en medici. 
  
Relatiepatroon: 
Intern: Poliklinisch medewerkers, doktersassistenten, verpleegkundigen, verzorgenden,  

medisch specialisten, arts-assistenten, paramedici, medewerkers diagnostische 
afdelingen, medisch maatschappelijk werk. 
Extern: Patiënten, familie, huisartsen en andere hulpverleners, collega’s en artsen van 

andere zorginstellingen, onderzoekers en opleiders. 
 
Resultaatgebieden: 
1. Patiëntenzorg  

2. Kwaliteitszorg en beleid 
3. Deskundigheidsbevordering en onderzoek 
 
 

Uitwerking resultaatgebieden: 
 
Resultaatgebied: Patiëntenzorg: 
• Houdt zelfstandig spreekuur voor patiënten met gangbare aandoeningen binnen een 

bepaald medisch specialisme, vraagt aanvullende onderzoeken aan,  neemt medische 

anamnese af, doet lichamelijk onderzoek en stelt diagnoses;  

• Bewaakt de grenzen van de eigen bevoegdheid en consulteert naar eigen inzicht de 

samenwerkend medisch specialist, vraagt zo nodig andere hulpverleners in consult, 
stelt de zorgvraag vast, stelt een behandelplan op en voert dit uit. Evalueert het 

behandelplan, en stelt dit zonodig bij;  

• Geeft opdracht tot uitvoeren van medische handelingen aan andere professionals; 

• Stelt indicaties voor medische behandelingen en onderzoeken, kent en herkent 
mogelijk complicaties van medische handelingen en onderzoeken en verrichtingen en 

handelt daar naar; 

• Verricht zelfstandig geprotocolleerde medische en voorbehouden handelingen in een 

klinische en poliklinische setting;  

• Schrijft specialisme-specifieke en aandoening gerelateerde medicatie voor;  
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• Opent DBC’s en draagt zorg voor dossiervorming van patiënten, draagt zorg voor 

overdracht van patiënten en ontslaat patiënten;  

• Neemt als zelfstandig behandelaar deel aan (multidisciplinaire) patiëntbesprekingen, 

bespreekt eigen patiënten en zit de patiëntenbespreking (zo nodig) voor; 

• Geeft informatie en voorlichting aan patiënten en hun relaties over de (mogelijke) 

aandoening, de medische zorg, het mogelijke ziekteverloop, behandelingen, 

complicaties, slecht nieuwsgesprek en preventiemogelijkheden;  

• Treedt op als eerste operateur bij kleine chirurgische ingrepen of verricht zelfstandig 

kleine chirurgische ingrepen en assisteert als tweede operateur de geneeskundig 

specialist bij grote en middelgrote ingrepen; 

• Verleent spoedeisende hulp, bewaakt vitale lichaamsfuncties en treft waar nodig 

maatregelen ter herstel daarvan;   

• Voert consulten en visites uit voor patiënten binnen een bepaald medisch 

specialisme;  

• Draagt bij aan de 24-uurs beschikbaarheid van medische zorg door participatie in 

diensten en door een adequate overdracht van zorg. 

 
Resultaatgebied: Kwaliteitszorg en beleid:  
• Initieert, stelt op, ontwikkelt en draagt bij aan de aanpassing en ontwikkeling van 

standaardprocedures (protocollen, richtlijnen, standaarden, 
gezondheidsvoorlichtingsmateriaal en andere verbetertrajecten) m.b.t. het eigen 

specialisme;  

• Signaleert ontwikkelingen/knelpunten die van invloed (kunnen) zijn voor het 

specialisme, doet voorstellen ter verbetering en participeert in de uitvoering hiervan; 

• Innoveert en implementeert nieuwe behandel- en onderzoekmethoden.  

 

Resultaatgebied: Deskundigheidsbevordering en onderzoek: 

• Ontwikkelt en coördineert deskundigheidsbevorderingprogramma’s, zoals het leveren 
van een bijdrage aan opleiding en vaardigheidstraining van medische studenten, arts-
assistenten, verpleegkundigen, paramedici en medisch specialisten; 

• Verzorgt klinische lessen en refereerbijeenkomsten m.b.t. het eigen specialisme; 
• Initieert, coördineert en/of participeert in (wetenschappelijk) medisch onderzoek;  
• Neemt kennis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en levert op basis 

hiervan een bijdrage aan best practice en evidence based handelen;  

• Houdt vakliteratuur bij, volgt onderwijs, woont relevante symposia en congressen bij 
ten behoeve van herregistratie in het kwaliteitsregister van de NAPA, wisselt kennis 
en ervaring uit o.a. door middel van overleg, werkgroepen en netwerken;  

• Initieert en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de 

onderwijsprogramma’s (in- en extern) onder meer op basis van 
onderzoeksbevindingen.  

 
 

Functie-eisen: 
 
Kennis: 
• Een diploma op hbo-niveau, op het gebied van gezondheidszorg is vereist, aangevuld 

met een opleiding Master Physician Assistant; 
• Is BIG-geregistreerd; 
• Daarnaast zijn brede medische basiskennis en inzicht in behandelmethoden van het 

desbetreffende specialisme vereist om tot een gerichte diagnose en behandelplan te 

komen; 
• Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden bijgehouden door het volgen van bij- 

en nascholing en het lezen van vakliteratuur. 
 

Zelfstandigheid: 
• De werkzaamheden vinden plaats binnen de kaders van het Besluit tijdelijke 

zelfstandige bevoegdheid Physician Assistant en de Wet BIG. In de dagelijkse praktijk 
is de PA gebonden aan de richtlijnen en daarvan afgeleide protocollen van het 
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betreffende medisch specialisme en vindt afstemming met de medisch-specialist 
plaats. Binnen deze kaders neemt de PA zelfstandig beslissingen omtrent de indicatie 
en de verrichting van de aangewezen voorbehouden handelingen; 

• Terugval is mogelijk op de medisch specialist. Ook wanneer de PA constateert dat er 
handelingen verplicht zijn die buiten het betreffende medisch specialisme liggen of 
geen betrekking hebben op de specifieke handelingen zoals beschreven in de 
werkbeschrijving van de PA, handelt de PA ter zake kundig door een arts te 

consulteren of diens hulp in te roepen dan wel de patiënt door te verwijzen naar een 
medisch-specialist. Bepaalt prioriteiten en neemt initiatieven met betrekking tot 
ontwikkeling van multidisciplinaire protocollen. Bij organisatorische problemen is er 
terugval mogelijk op de leidinggevende van de afdeling.  

 
Sociale Vaardigheden: 
• Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren, overwinnen 

van weerstanden en overtuigingskracht zijn vereist bij het onderzoeken,  behandelen, 

informeren en begeleiden van patiënten bij het verlenen van geprotocolleerde 
medische zorg met een mogelijkheid van supervisie door een medisch specialist.  

 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed: 
• Er bestaat risico op het veroorzaken van materiële en immateriële schade gedurende 

de behandeling van de patiënt; 
• Is verantwoordelijk voor het signaleren en oplossen van knelpunten in de continuïteit 

van patiëntenzorg; 
• Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het medisch behandelplan, 

medische diagnostiek en uitvoeren van de behandeling. Is tevens verantwoordelijk 
voor kwaliteit en verbetering van de zorg.  

 
Uitdrukkingsvaardigheid: 
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het voorlichten en adviseren van 

de patiënt over de medische behandeling en voor het geven van klinische lessen aan 

arts-assistenten en andere (Para)medici; 
• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen en bijstellen van 

behandelplannen en protocollen. 
 

Bewegingsvaardigheid: 
• Bij het verrichten van (complexe) medisch technische handelingen, zoals bijvoorbeeld 

heelkundige handelingen, uitvoeren van delen van operaties, kleine verrichtingen, 
endoscopieën, katheterisaties, puncties en electieve cardioversie, als ook het geven 

van intra-articulaire injecties en het toepassen van defibrillatie is 
bewegingsvaardigheid vereist.  

• Daarnaast stelt het gebruik van de PC eisen aan bewegingsvaardigheid. 
 

Oplettendheid: 
• Oplettendheid is vereist bij het verlenen van medische zorg en bij het signaleren van 

veranderingen in de toestand van patiënten; zoals bewaken van vitale 
lichaamsfuncties en handelen in acute en levensbedreigende situaties; 

• Oplettendheid is nodig voor de voortgang en de kwaliteit van het eigen werk en/of 
voor het welbevinden van patiënten; 

• Oplettendheid is vereist bij het vasthouden van de aandacht voor complexe 
werkzaamheden waarbij verstorende elementen optreden.  

 
Overige functie-eisen: 
• Geduld en doorzettingsvermogen bij het verkrijgen van medewerking van de patiënt  

zijn vereist bij het uitvoeren van mogelijk belastende onderzoeken en behandelingen; 

• Systematisch en hygiënisch werken is vereist bij het onderzoeken en behandelen van 
patiënten en bij het verrichten van medisch-technische handelingen; 

• Eisen worden gesteld aan integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke medische 
patiëntgegevens en bij het uitvoeren van behandelingen; zowel binnen als buiten de 

organisatie; 
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• Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in diverse contacten, 
zoals met arts-assistenten en (para)medici; zowel binnen als buiten de organisatie. 

• Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het verrichten van lichamelijk 

onderzoek en het assisteren bij operaties. 
 
Inconveniënten: 
• Fysieke belasting wordt veroorzaakt door het gedurende een deel van de tijd werken 

in onnatuurlijke houdingen en het enkele malen per dag ondersteunen, onderzoeken 
en behandelen van immobiele en/of zwaarlijvige patiënten; 

• Psychische belasting wordt veroorzaakt door de confrontatie met het lijden (en 
sterven) van zieke patiënten, het voeren van slechtnieuwsgesprekken en het 

aangesproken worden op behandelresultaten; 
• Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit contact met onaangename en/of 

schadelijke materialen bij de behandeling van patiënten; 
• Risico op persoonlijk letsel kan ontstaan door afwijkend gedrag van patiënten (bijv. 

agressie), evenals de kans op persoonlijk letsel door het werken met scherp 
snijgereedschap, (punctie)naalden, schadelijke stoffen, röntgenstraling en er is kans 
op besmetting door contact met vooraf onbekend lichaamsmateriaal.  

 

Datum vaststelling: 

 
 
 

Handtekening Raad van Bestuur: 


