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Verslag  NAPA Themadag 25 juni 2019 
 

Aanwezig: M. Benjamins, E. Bos, E. Brons, M. Bruinsma, B. Caanen, M. Carriere, C. Drop, M. 

Bruinsma, M. Drost, N. den Dulk, R. Erkens, F. Ewalds, D. Ganzevles, B. Garcia, K. Huitinga, Y. van den 

Huizen, D. Keegstra, M. Kretzschmar, S. Kwee, J. Leegwater, J. Ligthart, J. Paulissen, A. Persoon,  J. 

Rekveldt, E. Kluijtmans, P. Rijswijk, R. Roerdink, M. Rutten, A. Schoemaker, I. Smid, C. Siebelink, B. 

Ruiterkamp, S. Smolenaers, N. Sonke, M. Tol, G. Vije, C. Vleemink, H./ Straver-ten Velde, H. Wessels, 

W. Wieringa, C. Verhagen-Raijmakers, V. Straten, M. Babovic, T. Prins (verslag) 

 

Welkom 
Vincent Straten heet iedereen welkom op de themadag van het bestuur, de ledenraad, de 

commissies en vakgroepvoorzitters.  

Lopende zaken vanuit NAPA  
Milena Babovic geeft een toelichting over de lopende zaken die binnen NAPA spelen. Naast 

mededelingen, waaronder de groei van de vereniging, de toekenning van 30 extra opleidingsplaatsen 

en het ontwikkelen van nascholing op leiderschap wordt de stand van zaken rondom zelfstandige 

bevoegdheden en de diverse commissie van NAPA besproken. Onderstaand toegelicht. 

 

Zelfstandige bevoegdheden 
De stand van zaken van  het verbreden van 

zelfstandige bevoegdheden  binnen o.a. 

klinische verloskunde, ioniserende straling, 

laseren , lijkschouw en psychiatrie wordt 

toegelicht. 

- Klinische verloskunde. Is opgenomen in 

CIBG besluit voor herregistratie tot PA. 

De dubbele BIG registratie blijft een 

vereiste.  
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- Ioniserende straling. Werkgroep actief/ in gesprek met VWS en onderzoekers om 

onafhankelijk onderzoek te doen om uiteindelijk uitbreiding van voorbehouden handeling 

aan te vragen. 

- Laseren.  VWS bevestigd dat dit voor PA’s wordt geregeld. 

- Lijkschouw. Samen met V&VN VS in gesprek met FMG over mogelijkheden. 

- Psychiatrie. Stroperig proces, maar met NVvP in gesprek over consensusdocument en bij de 

landelijke werkgroep kwaliteitsstatuut GGZ ligt het verzoek om via het  protocol 

“Experimenteerruimte Kwaliteitsstatuut GGZ” de regierol voor de PA te reguleren.  

Commissie kwaliteit (cie-kwaliteit@napa.nl) 
- Kwaliteitsvisitatie krijgt prioriteit/ dat is nodig voor aankomende wijziging van wet BIG.   

Commissie Opleiding en wetenschap (cie-opleiding-wetenschap@napa.nl) 
- LinkedIn groep NAPA wetenschap opgericht om zo de leden die zich met wetenschappelijk 

onderzoek bezighouden te verbinden. De leden moeten zelf verzoek indienden om deel uit te 

maken van de LinkedIn groep. Link naar de pagina 

https://www.linkedin.com/groups/13719313/  

- Wetenschappelijke deel Invest.  De commissie heeft het wetenschappelijke deel van Invest 

2019 volledig georganiseerd.   

Commissie beroepsbelangen (cie-beroepsbelangen@napa.nl) 
Ramon Roerdink licht de lopende zaken binnen de commissie beroepsbelangen toe.  

- Functieomschrijving. De commissie heeft op basis van vele aangeleverde functieomschrijvingen 

een modelfunctieomschrijving CAO ziekenhuizen ontwikkeld en een handreiking  gemaakt om de 

leden te helpen bij de toepassing van dit model. Verwachting is dat dit in het najaar kan worden 

gepubliceerd. Op verzoek kan het document al worden verstrekt.   

- FWG. De functieomschrijving wordt in augustus besproken bij het FWG samen met de FBZ. 

Belangrijk bespreekpunt is het aankaarten van de discrepantie tussen beschrijving van 

werkzaamheden die de werkgever uitdraagt en de praktijk. De eerste stap is dat het profiel 

correct wordt weergegeven en dat daarna de salarisafweging plaatsvindt. Dat hangt af van de 

werkelijke taakuitoefening van de PA. 

- Rechtshulp. Sinds 1 januari 2019 is individuele rechtshulp voor NAPA leden georganiseerd bij FBZ. 

Hier wordt, aldus FBZ, veelvuldig gebruik van gemaakt.   

 
Zie bijlage bij dit verslag voor model-functiebeschrijving, stappenplan en begeleidende brief 

https://www.linkedin.com/groups/13719313/
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Commissie Vakgroepen  (cie-vakgroepen@napa.nl)  
Jonathan Leegwater licht de lopende zaken van de commissie vakgroepen toe.  

- Leden commissie. Er hebben wisselingen in de samenstelling van de commissie 
plaatsgevonden. De commissie bestaat momenteel uit: Jonathan Leegwater (voorzitter), 
Manon Carrière-Hofstede (secretaris, Natasja Sonke, Yvonne van Huizen-van der Weert, José 
Dilai. Natascha legt haar functie in de commissie neer. Hierdoor ontstaat een vacature. Men 
wordt uitgenodigd om interesse kenbaar te maken. 
 

Doel commissie. Doel van de commissie is 

vakgroepen te ondersteunen en te begeleiden bij 

o.a. de totstandkoming van 

consensusdocumenten, jaarplannen, 

jaarverslagen. De commissie wil zorgen voor 

verbinding en kennisdeling tussen de diverse 

vakgroepen, door bijv. delen van goede 

voorbeelden en ervaringen. De commissie wil 

graag van de leden van de vakgroepen vernemen 

wat zij van de commissie vakgroepen verwachten.   

 

- Professionaliseren vakgroepen. Om informatie met elkaar te kunnen delen is het van belang 

te weten waar men staat en wat de plannen zijn. Verzoek vanuit de commissie aan de 

vakgroepen is om uiterlijk 1 november een jaarplan 2020 aan te leveren. In het jaarplan kan 

bijvoorbeeld staan aan welke richtlijnen er gewerkt gaat worden, of er een scholingsdag 

wordt georganiseerd, of een consensusdocument wordt opgesteld, herzien etc.  Iedere 

vakgroep heeft een budget van €1000 op jaarbasis waarvan bijvoorbeeld vakgroep 

activiteiten georganiseerd kunnen worden. Van belang voor de verantwoording is dat wel 

een jaarverslag wordt gemaakt: 

o Zie bijlage bij dit verslag voor voorbeeld format jaarplan 

o Zie bijlage bij dit verslag voor nadere informatie bijscholingsbudget vakgroep   

 

AVG 
In aanvulling op het delen van informatie binnen de vakgroepen wordt in het kader van AVG 

aangegeven dat NAPA nog een aantal randvoorwaarden moet organiseren, waaronder het laten 

ondertekenen van geheimhoudingsverklaringen van vakgroepbesturen en een eenduidige manier 

van NAPA informatie delen organiseren.  Dit laatste door bijvoorbeeld afspraken te maken het 

vastleggen van informatie onder google drive. Tevens zal een opzet worden gemaakt voor 

groepsmails voor de leden van vakgroepbesturen.  

Ten behoeve van de verzameling van de AVG verklaringen van vakgroepbesturen zal Tanja Prins 

(beleidsmedewerker NAPA) een uitvraag doen naar de bestuurssamenstelling van de diverse 

vakgroepen en hier de voorzitters voor benaderen.   

Stel je vraag of deel je lopende zaken 
De deelnemers aan de themadag wordt gevraagd om vragen te stellen of lopende zaken te delen via 

Mentimeter.  

 

mailto:cie-vakgroepen@napa.nl
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In een bijlage bij dit verslag is een kopie van de ingevoerde onderwerpen weergegeven.   

Resultaten van 3 kostprijsonderzoeken op een rij: wat kunnen we er mee?  
Arjan Kouwen, adviseur adviesgroep procesverbetering en implementatie bij Radboudumc geeft 

presentatie genaamd “The hig-way of no-way”.  De titel is overgenomen van de het onlangs 

verschenen rapport Monitor Nza  ( file:///C:/Users/Tanja/Downloads/monitor-taakherschikking-

physician-assistents-en-verpleegkundig-specialisten-in-de-medisch-specialistische-zorg.pdf). In dit 

rapport wordt het NZa gesteld dat taakherschikking positieve effecten heeft op toegankelijkheid en 

kwaliteit van zorg, maar dat het effect op betaalbaarheid van zorg achterblijft.  NZa vindt dat 

taakherschikking onvoldoende wordt ingezet om de groei in zorgkosten te remmen. De volgende 

acties dienen doorgevoerd te worden om dit bewerkstelligen:  

- Registratie op naam toestaan; 

- Verzekeraars en aanbieders moeten taakherschikking inzetten als middel ter verbetering van 

de betaalbaarheid van zorg. Maak een businesscase om de inzet van taakherschikkers te 

onderbouwen; 

- Taakherschikking moet een structureel onderwerp zijn bij zorginkoop; 

- Er moet binnen instellingen breed beleid gemaakt worden t.a.v. taakherschikking.  Laat 

taakherschikkers toe.   

Arjan Kouwen heeft een toelichting gegeven op 3 kostprijsonderzoeken in resp 2014, 2016 en 2019, 

die mede van input zijn geweest op het rapport van het NZa. Deze onderzoeken laten zien dat de 

registratie op naam in de loop der jaren wel verbeterd is, maar nog niet sluitend. Mede hierdoor 

kostprijzen  lastig op te stellen en niet toe te wijzen aan de beroepsgroep die het heeft uitgevoerd.  

Vanuit de zaal is herkenning op dit punt. Nog niet iedereen registreert onder de eigen naam en er is 

verschil in registratie bijvoorbeeld als je als PA wordt ingezet als zaalarts.   

Daarnaast heeft hij gezien dat de keuze voor een PA of een VS niet altijd gekozen wordt op basis van 

werkinhoud, maar op basis van de verdeling van de kosten die het ziekenhuis met bijv. MSB hanteert 

(zoals een 30/70 regel voor PA, terwijl de VS vaker volledig ten laste van ziekenhuis komt). Ook dit 

punt wordt herkend vanuit de zaal. Men heeft hier nog steeds last van. 

Besproken wordt dat instellingen soms ook nog vacatures stellen voor “PA/VS”, of “PA/VS/AIOS” 

zonder onderscheid te maken. Besproken wordt dat het goed is als instellingen samen met PA’s en 

Vs-en beleid maken over o.a. positionering en inzet. Sommige instellingen, waaronder het Catharina 

ziekenhuis Eindhoven heeft die hand tot het gezamenlijk maken van instellingsbeleid toegereikt.   

file:///C:/Users/Tanja/Downloads/monitor-taakherschikking-physician-assistents-en-verpleegkundig-specialisten-in-de-medisch-specialistische-zorg.pdf
file:///C:/Users/Tanja/Downloads/monitor-taakherschikking-physician-assistents-en-verpleegkundig-specialisten-in-de-medisch-specialistische-zorg.pdf
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Arjan geeft aan dat dat de discussie met o.a. het verschijnen van het rapport taakherschikking van 

het NZa verschuift van kwaliteit naar financiën.  De houding van het NZa verandert naar de richting 

van afdwingen van taakherschikking.  De vraag wordt neergelegd hoe alle partijen en NAPA daar op 

gaan acteren.   

In de zaal wordt bediscussieerd of dit een goede ontwikkeling is. De meningen hierover variëren: 

kostengesprek kan een gevoel van bedreiging opleveren voor de inkomsten van de medisch 

specialisten, het is niet een onderwerp geweest bij de totstandkoming van samenwerkingsafspraken, 

juist wel bespreekbaar maken, stimuleert juist om PA’s in te zetten.  

Besproken wordt dat met de druk vanuit het NZa de discussie wel gaat komen en dat NAPA en de 

leden daar zich op voor moeten bereiden.  Advies is om binnen de instellingen mee te schrijven aan 

businesscases en visiedocumenten over de positionering en inzet van de PA. Middels mentimeter 

wordt de vraag “highway or no way” uitgevraagd.   

 

In de bijlage bij dit 

verslag zijn alle 

uitkomsten van de 

metingen met 

Mentimeter in te zien. 

 


