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1. Inleiding 

 
Physician Assistant 
De physician assistant (PA) is een medisch zorgprofessional, die op een zelfstandige 
en structurele wijze medische taken overneemt van een medisch specialist. Het doel 
van het beroep is bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de geneeskundige 
zorgverlening door het verrichten van medische taken. 
 
Per 1 september 2018 is het beroep physician assistant opgenomen in de wet BIG 
als een medisch professional. Op basis van Artikel 3 van de wet BIG en de 
Geneesmiddelenwet is de physician assistant zelfstandig bevoegd tot het verrichten 
van voorbehouden handelingen en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen 
binnen de zorg 
 
Missie, visie en strategie NAPA 
De NAPA kiest er voor om de komende jaren de positie van de PA te verstevigen PA 
zijn met ingang van 2018 opgenomen in artikel 3 van de wet BIG. PA nemen taken 
van medisch specialisten over. Zij hebben daarbij een zelfstandige bevoegdheid en 
zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg die zij leveren. PA ervaren meer zekerheid en 
professionele ruimte bij hun handelen en zijn voorbereid op de toekomstige 
veranderingen. Dat betekent dat PA zich toetsbaar opstellen. De NAPA ondersteunt 
de PA om hun positie in de gezondheidszorg te nemen. 
 
Speerpunten NAPA 

1. Verbetering van positionering van PA  
2. Verankering van zelfstandige bevoegdheden 
3. Versterking van de individuele belangenbehartiging 

 
Samenhang jaarplan vakgroep met strategisch plan NAPA 
De betrokkenheid van NAPA vakgroepen maakt dat onze doelen uitvoerbaar worden 
en bijdragen aan het succes. Daarin staan de kernwaarden centraal: met elkaar, 
betrouwbaar, bewust doen en durven doen. De kernwaarden geven aan waar de 
organisatie NAPA en de vakgroepen voor staan.  
Met elkaar. Vakgroepen zijn makkelijk bereikbaar en staan dicht bij de leden. NAPA 
bureau, commissie vakgroepen en vakgroepen werken nauw samen. Wij weten wat 
we van elkaar kunnen verwachten.  
Betrouwbaar. NAPA vakgroepen leveren kwaliteit en zijn duidelijk over wat ze wel 
en niet kunnen.  
Bewust doen. Vakgroepen maken bewuste keuzes waarbij zij het belang van de PA 
leden van de NAPA vooropstellen.  
Durven doen. Drijfveer van een vakgroep is de PA binnen het deelgebied van de 
geneeskunde (vakgroep specialisme) en de positie van de PA binnen het medisch 
domein te verbeteren. 
  



 

2. Bestuur vakgroep  

 
Functie  Naam e-mail 
Voorzitter Vakgroep O&G  Gea Vije voorzitter_oeng@napa.nl 

Secretaris Vakgroep O&G Iris Paap secretaris_oeng@napa.nl  

 
 
3. Doelstellingen  
 
Lokale profilering, erkenning en juridische verankering van de klinisch verloskundige 
handelingen door PA Obstetrie & Gynaecologie. Dit houdt in dat klinisch werkende 
verloskundige mede afgestudeerd als PA een contract heeft als PA, het 
werkformulier taakherschikking gebruikt voor afspraken op de werkvloer en een 
scholingsbudget heeft waarmee registratie in het kwaliteitsregister gewaarborgd is. 
De vakgroep O&G zal dit jaar voortgaan met het uitdragen van het belang van een 
goede juridische verankering van de verloskundige handelingen voor de klinisch 
werkende verloskundige PA. Daarnaast zal steun worden geboden aan leden die 
hierbij tegen problemen aanlopen. 
 
Landelijke profilering en erkenning door het tekenen van het consensus document 
met de NVOG. Hierin zullen dan niet alleen de gynaecologische, maar ook de 
obstetrische handelingen worden beschreven.  De verwachting is dat dit eind van 
2021 gerealiseerd kan worden wanneer de juridische status door VWS (nogmaals) 
bevestigd wordt. Daarbij zal inzicht nodig zijn in de integrale zorgbekostiging. De 
landelijke onderhandelingen hierover met de eerste lijn zijn eind 2020 vastgelopen.  
 
Het borgen van de verloskundige handelingen, uitgevoerd door de PA O&G, op 
overheidsniveau. Bevestigend antwoord van het ministerie van VWS op de vraag of 
verloskundige handelingen uitgevoerd door de klinisch werkende verloskundige met 
zowel een BIG registratie als PA en als verloskundige, juridisch zijn geborgd, wordt 
begin 2021 verwacht.   
 
Professionalisering van de vakgroep door het gebruiken van de Google drive, en een 
eigen vakgroep mailadres. Een betere communicatie met de leden van de vakgroep 
door middel van vakgroep overleg via Zooms, teams of Google meet. Profilering van 
de vakgroep door het organiseren van scholing. Meer zichtbaar worden van de 
vakgroep door informatie te verstrekken op de HRO aan de uitstroom richting klinisch 
verloskundigen, info voorziening via de app. Opstellen van een linkIn pagina of op 
een andere manier via social media. 
 
 
4. Huidige situatie 
 

a. Er is een brief gestuurd aan VWS met de vraag over juridische borging van de 
verloskundige handelingen uitgevoerd in de klinische setting door de BIG 
geregistreerde verloskundige en PA. 

b. Opnieuw delen van het consensus document met de NVOG. Het document 
wordt aangevuld met een standaard werkformulier taakherschikking waaraan 
een PA klinisch verloskundige minimaal moet voldoen, en de standaard 
voorschrijf lijst voor medicatie. 
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c. De commissie scholing bestaande uit drie vakgroep leden gaat (on line) 
geaccrediteerde scholing organiseren. 

d. Het bestuur van de vakgroep heeft het jaarverslag van 2020 opgesteld en zal 
een jaarplan 2021 opstellen.   

e. Afgelopen jaar heeft de vakgroep zich uitgebreid tot 129 leden.   
 

5. Strategie  
 

a. Uitwerken Survey Monkey enquête 2020 over de status van de alumni PA kv 
mbt contract, scholingsbudget e.d.. tot een artikel voor NAPA magazine.  

b. Naar aanleiding van de uitslag van deze enquête een passende respons 
geven om de vakgroep leden aan te sporen dit te regelen en te ondersteunen 
waar nodig.  

c. Het bestuur van de vakgroep O&G gaat na bevestiging van VWS opnieuw met 
de NVOG aan tafel over het aanvaarden van het beschrijven van de 
obstetrische voorbehouden handelingen in het consensusdocument.  

d. In samenwerking met HRO worden PA klinisch verloskundigen i.o. Actief 
benaderd middels een ppp zich in te schrijven in het BIG register, een AGB 
code aan te vragen en lid te worden van de vakgroep O&G 

e. De scholingscommissie zal scholing (-en) gaan voorbereiden, evt on line met 
behulp van het scholingsplan/draaiboek van de NAPA 

f. Het bestuur zal in het derde kwartaal van 2021 een jaarverslag opstellen over 
de periode 2020.  

g. Oriënteren wat de vakgroep O&G wil met betrekking tot intercollegiale toetsing 
(en mogelijk daaruit voortvloeiend wel instrument daarvoor te gebruiken) 

h. Uitnodiging/info brieven versturen naar nieuwe vakgroep leden.  
i. Contact CPZ onderhouden, Gea zal contact hebben met Suzanne Thompson 

voor uitwerking herziening VIL binnen de CPZ, hiervoor zullen Leden van de 
vakgroep worden gevraagd mee te werken 

j. verzoeken anderen beroepsorganisaties meelezen en beoordelen nieuwe 
richtlijnen worden doorgestuurd naar de leden. 

k. Verlenen van accreditatie door de NAPA voor meelezen aan richtlijnen 
 
 
6. Activiteiten vakgroep en tijdsplanning  
 

Taak Verant- 
woordelijke  

Eind 
datum 

Toelichting 

Survey monkey enquête 
verslaglegging  

vakgroep 
bestuur/Tanja 

maart  
2021 

 

Antwoord VWS Gea en Iris begin 2021  
NVOG consensusdocument Gea en Iris 

Milena/Tanja 
Mei 
2021 

 

Start met organiseren scholing Scholings- 
commissie 

Juni 
2021 

 

Opstellen jaarverslag 2021 en 
jaarplan 2022 

Gea en Iris november 
2021 

 

Intercollegiale toetsing Gea en Iris 
leden 

juni 
2021 

 



 

Accreditatie verstrekken voor 
richtlijnen beoordeling  

Gea/Tanja maart  
2021 

 

Beoordelaar activiteiten kwaliteits 
registratie binnen de vakgroep 
benoemen  

Gea en Iris feb/maart 
2021 

 

 
Bijeenkomsten vakgroep bestuur  

● Maart  2021 
● Mei 2021 
● eind Augustus 2021 
● eind September 2021 
● wanneer nodig 

 
Bijeenkomsten vakgroep leden 

● 1e helft 2021 (maart-juni) 
● November 2021, tijdens het online PA-invest 

 
 
 

7. Financiën 

 
Er is een budget vanuit de NAPA om scholing te geven. Dit budget (€1000) zal in juni 
2021 gebruikt worden voor de eerste online scholing 
 


