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Infokaart voor PA Obstetrie & Gynaecologie 
 

PA  Obstetrie & Gynaecologie 
In de praktijk worden veel verschillende functienamen gebruikt voor Physician Assistants (PA) die 

deskundig zijn in het vakgebied obstetrie en gynaecologie.  Binnen de NAPA vakgroep Obstetrie & 

Gynaecologie spreken wij over de PA Obstetrie & Gynaecologie, afgekort PA O&G. Hieronder 

verstaan wij  PA’s die werkzaam zijn zonder vooropleiding tot verloskundige en PA’s met een 

vooropleiding tot verloskundige (MPA-Kv, klinisch werkende verloskundige). Alleen de laatste groep 

is bevoegd tot het verrichten van verloskundige handelingen.  

Wat mag een PA O&G  
Een PA, die ingeschreven staat in het BIG-register als PA,  heeft sinds 1 september 2018 een in de 
Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) verankerde bevoegdheid tot het indiceren, 
uitvoeren en delegeren van een aantal voorbehouden handelingen.  Dit zijn de volgende 
voorbehouden handelingen:  
- het verrichten van heelkundige handelingen,  
- het verrichten van endoscopieën,  
- het verrichten van catherisaties1,  
- het geven van injecties,  
- het verrichten van puncties¹,  
- het verrichten van electieve cardioversie, 
-  het toepassen van defibrillatie,  
- het voorschrijven van UR-geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel ‘s’, van 

de Geneesmiddelenwet  (let op: het voorschrijven van UR-geneesmiddelen mag niet worden 
gedelegeerd) 

 

De wet kent de bevoegdheid onder een aantal voorwaarden toe. Het moet gaan om handelingen die: 
a. op grond van de wet aan de PA zijn toegekend, en 
b. die vallen binnen het deskundigheidsgebied waarin de PA is opgeleid, en 
c. die van een beperkte complexiteit zijn, en  
d. die routinematig worden verricht, en 
e. waarvan de risico’s te overzien zijn. 

 
Om bovengenoemde handelingen uit te mogen voeren moet de PA ook bekwaam zijn om de 
betreffende handeling(en) te verrichten.  De KNMG handreiking taakherschikking schrijft daarnaast 
voor dat het wenselijk is om op lokaal niveau nadere afspraken te maken over de samenwerking 
tussen de PA en de arts-specialist.  Daar heeft de NAPA samen met de Federatie Medisch Specialisten 
(FMS) een digitaal werkformulier ‘Implementatie taakherschikking’ voor ontwikkeld.  
 

                                                           
1 Ten aanzien van katheterisaties en puncties valt op te merken dat technieken waarbij het risico van een 
perforatie van een orgaan groot is (hart, hersenen, nieren, lever, pancreas) buiten de bevoegdheid van de PA 
liggen. Dat geldt voor alle PA’s.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2019-04-02
https://wetten.overheid.nl/BWBR0021505/2019-04-02
https://www.napa.nl/dl-file.php?file=2014/06/Handreiking_taakherschikking1.pdf
https://www.napa.nl/dl-file.php?file=2014/06/Handreiking_taakherschikking1.pdf
http://www.napa.nl/werkformulier
http://www.napa.nl/werkformulier
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Dubbele registratie voor PA’s O&G met vooropleiding tot verloskundige   
Wanneer een PA O&G naast zijn/haar BIG-registratie eveneens in het BIG register staat geregistreerd 

als verloskundige, dan is zij eveneens bevoegd om verloskundige handelingen uit te voeren, te 

weten:  

- Heelkundige handelingen2  (bijvoorbeeld episiotomieën en hechten) 
- Vaginale echoscopie 
- Verloskundige handelingen 
- Catheterisaties (bijvoorbeeld: urine afnemen door middel van cathetherisatie) 
- Injecties (bijvoorbeeld: toepassen van locale anesthesie door middel van een injectie of het 

inbrengen van een intraveneuze injectie) 
- Puncties (bijvoorbeeld: bloed afnemen bij moeder en/of kind door middel van een punctie) 
- Voorschrijven geneesmiddelen 

 

Geneesmiddelen voorschrijven 
Als verloskundige en als PA O&G ben je vanuit de wet BIG bevoegd tot het voorschrijven van (UR) 

geneesmiddelen passend bij het deskundigheidsgebied waartoe je opgeleid en werkzaam bent. 

Vanuit de wet bestaat er verschil in het voorschrijven van geneesmiddelen door een verloskundige of 

door een PA.  

Voor de verloskundigen zijn het aantal geneesmiddelen beperkt en is de reikwijdte vastgelegd.  Zie 

voor verloskundige:  

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2473/file/AMvB_deskundigheidsgebied_2-

10-2015.pdf. 

Voor PA’s is de reikwijdte niet vastgelegd, in die zin dat zij, mits bevoegd en bekwaam en passend bij 

hun deskundigheidsgebied, zelfstandig (UR) geneesmiddelen mogen voorschrijven waarover op 

lokaal niveau ( tussen PA en samenwerkend medisch specialist) afspraken zijn gemaakt.  Voor het 

vastleggen van deze afspraken kan het digitale werkformulier worden gebruikt.   

Door de lokale afspraken kan de (zelfstandige) voorschrijfbevoegdheid van een PA O&G breder liggen 

dan die van een verloskundige.   

 

BIG Registratie 
Als PA O&G moet je je conform de wet BIG in het BIG-register registreren als PA. Dat kan digitaal via 

https://www.bigregister.nl  Je hebt een diploma voor Master Physician Assistant (MPA) nodig.  

Let op: na 1 april 2020 mag je diploma niet ouder zijn dan 5 jaar. Zie voor vigerende wet en 

regelgeving: www.bigregister.nl  

                                                           
2 De PA obstetrie is ten aanzien van de heelkundige handelingen niet bevoegd complexe heelkundige 
handelingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld sectio’s, manuele placentaverwijdering en gynaecologische 
buikoperaties uit te voeren. 

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2473/file/AMvB_deskundigheidsgebied_2-10-2015.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2473/file/AMvB_deskundigheidsgebied_2-10-2015.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2473/file/AMvB_deskundigheidsgebied_2-10-2015.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2473/file/AMvB_deskundigheidsgebied_2-10-2015.pdf
https://www.bigregister.nl/
https://www.bigregister.nl/
www.bigregister.nl
www.bigregister.nl
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Dubbele registratie   
Wanneer je als vooropleiding verloskunde hebt gedaan en je wilt de voorbehouden verloskundige 

handelingen blijven uitvoeren, dan moet je je ook als verloskundige in het BIG register 

(her)registreren.  

Dit is conform het beoordelingskader CIBG artikel 3.2.1.  dubbele registratie “ Als een zorgverlener 

met meer dan één basisberoep is ingeschreven in het BIG-register (…), moet herregistratie per beroep 

worden aangevraagd. Voor elke aanvraag voor herregistratie van het basisberoep moet worden 

voldaan aan de gestelde eisen voor het specifieke beroep.”  

Herregistratie 
Om als PA en/of als verloskundige in de wet BIG geregistreerd te blijven, gelden aparte 

herregistratie-eisen. Zie:  

- Beoordelingskader Verloskundige:  

https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten/publicaties/2017/03/03/beoorde

lingskader-verloskundigen 

- Beoordelingskader PA 

https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-

physician-assistent 

 

Je moet je, indien je over beide registraties beschikt, voor beide beroepen separaat (her)registreren 

en voldoen aan de werkervaringseis of de scholingseis bij onvoldoende werkervaring: 

https://www.bigregister.nl/herregistratie 

Werkervaringsseis3:   

o In een periode van 5 jaar moet je 2.080 uur als PA hebben gewerkt. Dit komt neer op 

gemiddeld 8 uur per week.   

o In een periode van 5 jaar moet je 2.080 uur als verloskundige hebben gewerkt. Dit komt 

neer op gemiddeld 8 uur per week.  

De scholingseis is alleen van toepassing als een professional onvoldoende uren relevante 

werkzaamheden hebt opgedaan om voor herregistratie in aanmerking te komen. Dan kan de 

professional een toets doen en / of specifieke scholing voor herregistratie volgen. 

Aantonen werkervaringseis 

Bij het aantonen van de werkervaringseis kunnen er diverse bewijsstukken aangeleverd worden. Zie 

hiervoor:  https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken 

                                                           
3 CIBG artikel 3.2.1.: Als er overlap is in het deskundigheidsgebied van twee beroepen, dan mogen gewerkte 
uren voor beide registraties meetellen. Voorwaarde hiervoor is dat de werkzaamheden in beide gevallen 
voldoen aan alle gestelde eisen voor herregistratie. 

https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-verloskundigen
https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-verloskundigen
https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-verloskundigen
https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-verloskundigen
https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-physician-assistent
https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-physician-assistent
https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-physician-assistent
https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-physician-assistent
https://www.bigregister.nl/herregistratie
https://www.bigregister.nl/herregistratie
https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken
https://www.bigregister.nl/herregistratie/bewijsstukken
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Een van de mogelijke bewijsstukken is een arbeidscontract(en) of aanstellingsbesluit(en). In de 

praktijk heeft niet iedere klinisch werkende verloskundige een contract waarin staat aangegeven dat 

hij/zij werkt als verloskundige én als PA. Veelal is het 1 van de 2 functiebenamingen. NAPA heeft aan 

VWS gevraagd hoe hiermee om te gaan. In een brief d.d. 18 juli 2017  heeft het ministerie van VWS 

laten weten dat het aantonen dat men voldoet aan de normeneis middels een contract kan, maar dat 

de werkgever dat ook op een andere wijze kan verklaren.  In de brief wordt geen voorbeeld 

genoemd. Bij voorkeur wordt dit aangetoond met een PA contract of een werkgeversverklaring.      

Registratie NAPA Kwaliteitsregister 
NAPA heeft, op initiatief van de eigen beroepsgroep, een eigen kwaliteitsregister voor PA’s in 

aanvulling op de het BIG-register. Het BIG-register stelt voor herregistratie een kwantitatieve eis (in 

vijf jaar een bepaald aantal uren werken), maar stelt geen kwalitatieve eisen, zoals bijvoorbeeld op 

de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied etc. Werkervaring alleen is niet 

genoeg om patiënten deskundig te kunnen blijven helpen en kwaliteit te kunnen garanderen. Door 

de voorgenomen wijziging van wet BIG (zgn. BIG II) zal deskundigheidsbevordering op termijn 

verplicht worden voor alle art. 3 beroepen (zoals de verloskundigen en PA’s). 

 

Registratie en herregistratie in het NAPA Kwaliteitsregister zijn in tegenstelling tot (her)registratie in 

het BIG-register, op vrijwillige basis.  Registratie is zeer aan te raden, omdat men dan laat zien te 

werken conform het eigen beroepsprofiel, hetgeen vaak een belangrijk gegeven is voor werkgevers. 

Bovendien stellen sommige werkgevers een registratie in het kwaliteitsregister verplicht. 

Overzicht eisen Big register en NAPA kwaliteitsregister 

BIG register (wettelijk verplicht) 
NAPA kwaliteitsregister (aanvullend en 
gebruikelijk, niet wettelijk verplicht) 

PA Diploma PA Diploma 
Gemiddeld 8 uur per week werkzaam 
(aan te tonen 5 jaar na inschrijving, zgn. 
herregistratie) 

Gemiddeld 16 uur per week werkzaam (aan 
te tonen bij herregistratie) 

 

Minimaal 200 punten bij- en nascholing en 
overige deskundigheidsbevordering 
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Bijlage 1 AGB (Algemeen Gegevens Beheer) 
In Nederland is er een AGB register waarin alle Nederlandse zorgverleners of zorgverleningsinstanties 

staan geregistreerd. Dit register wordt beheerd door Vektis. In dit register staat alle noodzakelijke 

(zorg) informatie vermeld om het declareren, de zorginkoop, het contracteren en het 'gidsen' van de 

zorg mogelijk te maken. 

In dit register heeft iedere zorgverlener of zorgverleningsinstantie heeft een uniek ‘identificerende’ 

nummer: de AGB code. Een AGB-code telt acht cijfers, waarbij de eerste twee cijfers het type 

zorgaanbieder aanduiden. Bijvoorbeeld 08.xxxxxx voor verloskundige en 57.xxxxxx voor Physician 

Assistant.   

 

Het AGB-register kent drie types zorgaanbieders: 

1. Ondernemingen 
2. Vestigingen 
3. Zorgverleners 

Iedere zorgverlener is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een AGB code.  Als zorgverlener 
in dienst is bij een zorginstelling, dient hij/zij zelf een AGB code aan te vragen passend bij de functie.  
Zie voor aanvragen:  https://www.agbcode.nl/Content/Aanvraag%20AGB-code 

Voor het aanvragen van een AGB code als PA gelden de volgende eisen. Zie figuur hieronder.

 

  

https://www.agbcode.nl/Content/Aanvraag%20AGB-code
https://www.agbcode.nl/Content/Aanvraag%20AGB-code
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Bijlage 2 Tijdbalk wetgeving 

 

 

 

 


