
THEMADAG NAPA

25 juni

presentator Vincent Straten, voorzitter NAPA





THEMADAG NAPA

25 juni

presentator Milena Babovic, directeur NAPA





Tekst bij plaatjes dia 3

•We zijn best druk op kantoor, maar dat geldt ook voor ons allen. Ik geef kort weer wat er op dit moment loopt en ga in 
gesprek nav vragen.

•Donderdag statutenwiziging, 94 ledenhebbengestemd, waarvan 1 tegen

•Invest gaat internationaal, parallel programma voor gasten uit het buitenland, plenaire sprekers in het Engels, 
paralllesessies Nederlandstalig en 1 in het Engels / lustrumfeest 

•Onderzoeken: 2 kostprijsonderzoeken verschenen, er lopen nog onderzoeken voor de raming eind 2019, 1,5 lijnszorg, 
kostprijs in 1e lijn.

•Tweede wijziging wet BIG zit er aan te komen: nu eerst herregistratie voor PA’s, gaat in per 1-1-2020/ eerste 
herregistraties voor iedereen in het BIG register vijf jaar later (31-12-2024). In BIG II wijzigen de eisen ten aanzien van 
scholing. Minimaal 100 punten voor herregistratie nodig. We zoeken naar afstemming met BIG register en ons
kwaliteitsregister CIE KWALITEIT is hiermee bezig.

•Vacatures, 4 sollicitatiegesprekken voor bestuur, meer kandidaten dan plaatsen. Nu vier kandidaten voor de ledenraad, 
nog 1 te gaan.

•3 voordrachten voor PA van het jaar binnen. 

•Communicatie intensief: via website, social media. Focus op meer delen van good practices. PA in Praktijk op de website.

•Op dit moment 1272 leden, was 1171 eind 2018. 101 meer leden bij ten opzichte van eind 2018. 

•Dit jaar 30 extra opleidingsplekken!

•Soms gaan zaken niet helemaal zoals verwacht, zoals contributie inning, ook staat een  vakgroep per abuis niet in de 
gedrukte versie van het jaarverslag, komt in orde! Geef feed back aan het bureau!





Projecten

Uit strategisch plan:

Verbreding van zelfstandige bevoegdheden 

Hoe staat het ermee?

➢ PA klinische verloskunde

➢ Ioniserende straling

➢ Laseren

➢ Lijkschouw 

➢ Opgenomen in CIBG besluit 

herregistratie tot PA / dubbele BIG 

registratie vereist

➢ Werkgroep actief/ in gesprek met 

VWS en onderzoekers om 

onafhankelijk onderzoek te doen

➢ VWS bevestigd dat dit voor PA’s 

wordt geregeld

➢ Samen met V&VN VS in gesprek met 

FMG over mogelijkheden

➢ PA ggz ➢ Project klaar, onderzoek studentes 

HAN, in gesprek met NVVP, Nza, 

nieuwe bekostiging in de maak, 

beroepentabel gaat verdwijnen



Commissies

Uit strategisch plan: Hoe staat het ermee?

CIE KWALITEIT

➢ Kwaliteitsvisitatie

CIE BEROEPSBELANGEN

➢ Functieomschrijving

➢ FWG

➢ Rechtshulp 

CIE WETENSCHAP & OPLEIDING

➢ LinkedIn groep NAPA wetenschap 

➢ Wetenschappelijke deel Invest

CIE VAKGROEPEN

➢ Consensusdocumenten

➢ Jaarplannen/ verslagen

➢ Bijscholingsdagen vakgroepen

➢ Conform de eisen BIG II

➢ Publicatie najaar 2019

➢ Doe je onderzoek, meld je aan!

➢ Presentatie van cie vakgroepen over 

inhoud

➢ Vragen van bureau om administratie 

op orde te hebben



Vakgroepen

✓vrijwilligersverklaringen

✓ samenstelling bestuur vakgroepen

✓ deelnemerslijsten bijeenkomsten

✓ werken via Google drive/ inrichting 

structuur voor vakgroepen

✓ Tanja Prins beleidsmedewerker@napa.nl

? Hoe werkt de website?

mailto:beleidsmedewerker@napa.nl


Vakgroepen



Wat verwachten leden van NAPA?



Vakgroepen en commissies  



PA week 2019/ lustrum





Vragen & tips

directeur@napa.nl

06 – 41 80 34 46 

mailto:directeur@napa.nl

