
Notulen vakgroepvergadering  17-5-2019 

Locatie: Koningshof Veldhoven Parkzaal 12:30-13:30 

Aanwezig: Sabine Wevers, Daphne Eijsink, Susanne Groenink, Caroline van Kraats, Maartje Drost, 

Rosanne van den Dungen, Kathrien Terhorst, Gert-Jan Mulder, Karin Koster, Mariëlle Spit, Jonanne 

Nieuwenhuis, Joyche Heeren, Mireille de Wissel.  

1. Mededeling:  

 Femke Ewalds heeft in verband met ziekte de afgelopen weken geen tijd gehad om taken 

voor de NAPA op te pakken, daarom ook geen notulen van de afgelopen vergadering 

voorbereid.  

 Partner van Maartje Drost heeft recent te horen gekregen dat hijis ernstig ziek is, om die 

reden staan de activiteiten voor het voorzitterschap momenteel en de komen de weken op 

een laag pitje. Hij is inmiddels overleden 

 

2. Huidige samenstelling vakgroep: Maartje Drost (voorzitter), Jacqueline van de Geijn 

(vicevoorzitter) en Femke Ewalds (secretaris).  

 

Aanspreekpunten subgroepen:  

a. Vaatchirurgie: M. DrostVeronique Verheijen 

b. Trauma: S. Wevers, consept handfracturen: S. van Heerde 

c. GE: S. Kwee, colorectaal: M. Borremans en J. Heeren 

 

3. M. Drost geeft aan dat er weinig repons komt op mails die verzonden worden, dit is jammer. 

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan onder andere het consensusdocument. 

Hierin wordt nu onder andere gewerkt aan: schrijven van een icc, bepaalde voorbehouden 

handelingen zoals bijvoorbeeld het laseren. 

aanpassingen n.a.v. de BIG-registratie (voorbehouden handelingen moeten eerst beschreven 

worden in de Wet BIG) 

4. Er is een nieuwe beleidsmedewerker bestuur aangenomen; hierdoor zullen zaken die al 

langer liggen (waaronder consensusdocument) binnenkort opgepakt worden.  

 

5. Meedenken richtlijnen: naar de subgroepen worden de conceptrichtlijnen per mail 

verstuurd. 

Trauma: nu geen nieuws 

Vaat: wordt gewerkt aan nieuwe richtlijnen 

GE: geen nieuws 

 

6. Sprekers voor NAPA invest: er is nog niemand die een spreker heeft aangedragen voor 

komende NAPA invest. Vraag is waar behoefte aan is en of we iemand kunnen regelen die -

een goed verhaal kan vertellen. Onderwerpen waar behoefte aan is: antistolling rondom 

chirurgische ingrepen, melanoom.  

Rondvraag: er zijn geen vragen 

Wat er verder ter sprake komt/ algemene zaken: 



 Nieuwe functiebeschrijving heeft er in Utrecht voor gezorgd dat de weging van schaal 65 

naar schaal 60 is gegaan, hier is beroep tegen aangetekend. Door K. Terhorst wordt het 

belang van de omschrijving (met name termen als ‘supervisie’) benadrukt.  

 Vraag is of er eventueel een jurist op de NAPA komt die hierin kan adviseren FBZ voor 

rechtshulp (site NAPA). 

 Accreditatie: wat betreft de accreditatie blijkt de NAPA minder punten toe te kennen voor 

dezelfde activiteit als waar een specialist meer punten voor toegerekend krijgt. Dit is niet 

goed uit te leggen en zorgt er uiteindelijk voor dat PA’s met minder budget meer 

congressen/nascholing moet volgen om uiteindelijk aan de punten te komen.  

Ook is het vervelend dat de punten pas aan het einde van de periode (na 5 jaar) worden 

gecontroleerd, waardoor op het laatste moment nog zaken niet geregeld lijken en wat op dat 

moment lastig te regelen is na zoveel tijd.  

Deze punten worden teruggekoppeld door M. Drost zal vandaag (10-06-2019) mail sturen 

Zodra ik antwoord heb, laat ik het weten..  

 

 

 


