
STAPPENPLAN
BIJ DE MODEL-FUNCTIEBESCHRIJVING PHYSICIAN ASSISTANT

De werkgroep beroepsbelangen van de NAPA heeft in samenwerking met FBZ een functie-
beschrijving opgesteld die goed aansluit bij FWG normen en terminologie (indien de Cao Ziekenhuizen 
van toepassing is). Hiermee beogen we meer uniformiteit in het opstellen van een adequate 
functiebeschrijving. Indien de Cao Ziekenhuizen niet van toepassing is, kan deze functiebeschrijving 
nog steeds dienen als leidraad. Voor de huisartsenzorg heeft de NAPA een andere functiebeschrijving 
ter beschikking.

De model-functiebeschrijving kan als keuzedocument worden 
gezien, waarbij onderdelen die niet van toepassing zijn op 
de werksituatie geschrapt kunnen worden. Bij het opstellen 
van de model-functiebeschrijving is rekening gehouden met 
de terminologie van FWG, om daar zoveel mogelijk bij aan te 
sluiten.

Naast de model-functiebeschrijving is het wenselijk om 
een addendum toegespitst op eigen deelspecialisme op 
te stellen, waarin de specifieke taken worden beschreven. 
Voor het opstellen van een addendum is een lijst met 
voorkomende medische handelingen beschikbaar, die 
daarvoor gebruikt kan worden.

Stappenplan
• Breng in kaart welke werkzaamheden je uitvoert (maak 

gebruik van model-omschrijving)
• Breng in kaart welke aanvullende werkzaamheden je 

doet. Vergeet daarbij niet om ingewikkelde handelingen 
die je structureel verricht mee te nemen.

• Betrek hierbij ook lokale werkafspraken die je met de 
arts-specialist hebt gemaakt. 

• Indien er een voorstel van de werkgever ligt, check 
op volledigheid en juistheid op basis van model-
functiebeschrijving en lijst met medische handelingen. 
Beschrijf dan de aanvullende activiteiten en functie-eisen 
aan de hand van gezichtspunten.

• De weging van de functie vindt plaats op de definitieve 
tekst van de functiebeschrijving en addendum met 
specifieke werkzaamheden binnen het deelspecialisme.

• Ben je het niet eens met de vastgestelde 
functiebeschrijving en/of de indeling, dan kun je 
bezwaar indienen volgens de geldende cao-procedures.

• Kom je er niet uit, of heb je nog vragen? Trek aan de bel 
bij FBZ Rechtshulp.

Tips om zelf aan de slag te gaan:
• Zoek collega PA’s op binnen je instelling
• Werk volgens het stappenplan
• Informeer de afdeling P&O dat je hiermee bezig bent en 

vraag om gezamenlijk op te trekken en leg uit waarom

• De mogelijke aanleidingen voor herziening van de 
functiebeschrijving zijn te vinden in artikel 2.1 van 
Bijlage C van de Cao Ziekenhuizen.

• Als je er met de afdeling P&O niet uitkomt, bel FBZ 
Rechtshulp. FBZ Rechtshulp is op werkdagen bereikbaar 
via 088-1344111 of rechtshulp@fbz.nl   

Let op een aantal bijzonderheden: 
• Soms komt in de functiebeschrijvingen de term 

supervisie voor, terwijl de PA zelfstandig bevoegd 
is om te handelen conform de Wet BIG. Dit komt 
omdat supervisie in de FWG-terminologie een 
andere betekenis heeft dan gebruikelijk in de Wet 
BIG. De term supervisie past in FWG juist wel bij de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de PA en de 
medisch specialist. 

• Indien er een functiebeschrijving voor PA is vastgesteld 
en deze is juist omschreven en gewogen, dan kun je 
daar in de praktijk weinig aan veranderen.

• Wanneer de functiebeschrijving niet juist is, trek 
meteen aan de bel. Wanneer deze eenmaal definitief is 
vastgesteld, dan is deze daarna niet meer te wijzigen en 
vormt deze de basis voor de indeling.

• In de begeleidende brief (hyperlink) is meer informatie te 
vinden.

NAPA is de beroepsvereniging van Physician Assistants. NAPA wil de schakel zijn tussen patiëntorganisaties, artsenorganisaties en 
instellingen in de gezondheidszorg om een verantwoorde gezondheidszorg te bevorderen.

Voor meer informatie ga naar www.napa.nl

Disclaimer
NAPA is geen partij in FWG procedures. Ook reflecteert 
de model-functiebeschrijving en het stappenplan enkel 
de mening van de NAPA omtrent terminologie en 
FWG toepassing. Het FWG bureau is op geen enkele 
wijze betrokken bij deze model-functiebeschrijving 
en het stappenplan. NAPA neemt niet deel in FWG 
bezwaarprocedures namens de leden. NAPA leden kunnen 
zelf beroep doen op FBZ Rechtshulp. NAPA neemt geen 
verantwoordelijkheid voor uitkomsten en toepassing in de 
praktijk als gevolg van de model-functiebeschrijving en het 
stappenplan.


