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1. Voorwoord 

PA oogheelkunde  

De physician assistant 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 BIG-

geregistreerde medisch professional. Op basis van Artikel 3 van de wet BIG en de 

Geneesmiddelenwet is de physician assistant oogheelkunde zelfstandig bevoegd tot het verrichten 

van bepaalde voorbehouden handelingen en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen binnen de 

oogheelkunde zorg 

Vakgroep organisatie  

De vakgroep physician assistants oogheelkunde is opgericht in 2014 met als doel positionering en 

kennisvergroting binnen het specialisme oogheelkunde. De vakgroep oogheelkunde maakt deel uit 

van de organisatie Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA).  

De vakgroep heeft een vakgroepsbestuur welke bestaat uit 5 leden. Benoeming en herkiezing vindt 

plaats door het vakgroepsbestuur op voordracht vanuit de leden van de vakgroep oogheelkunde.  

Net als voor het verenigingsbestuur van de NAPA is voor het vakgroepsbestuur ook een jaarplan 

noodzakelijk met het oog op mogelijke ondersteuning vanuit de Commissie Vakgroepen en het 

bureau van de NAPA. De belangenbehartiging verloopt in afstemming met de vereniging (NAPA) als 

geheel. De afstemming verloopt via de Commissie Vakgroepen en de Directeur. De 

eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij het bestuur van de NAPA.  
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2. Belangenbehartiging 

 De vakgroep PA oogheelkunde is een officiële vakgroep binnen de NAPA met een eigen 
besloten gedeelte op de NAPA site.  
 

 Het bestuur van de NAPA wordt op de hoogte gehouden middels jaarplan en jaarverslag.  
 

 Onze voorzitter participeert aan de overleggen voor de vakgroep voorzitters van NAPA. 

Naast inhoudelijke speerpunten en de doorontwikkeling van de vakgroep, blijft de vakgroep 

oogheelkunde in 2021 de belangen van de physician assistant behartigen bij relevante partners. We 

onderhouden hiertoe contacten met:  

 

Gemeenschappelijke Accreditatie Internet 
Applicatie 

(GAIA) 

Hanzehogeschool Groningen  

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 

Hogeschool INHolland Amsterdam  

Hogeschool Rotterdam  

Hogeschool Utrecht (HU) 

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst 

(KNMG) 

Landelijke huisartsen Vereniging  (LHV) 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 

(VWS) 

Nederlandse Associatie Physician Assistant (NAPA) 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 

Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 
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3. Bestuur vakgroep PA oogheelkunde en organisatie 

 

Voorzitter: Gerlineke van der Stelt, vanaf oktober 2014.  

 

Secretaris: Wietse Wieringa, Rini van Asselt, vanaf oktober 2014.  

 

Algemeen lid: Dave de Jong, vanaf oktober 2014.  

 

Algemeen lid: Hilke van Happen, vanaf maart 2018. 

 

Algemeen lid: René Dubbink, vanaf mei 2020. 
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4. Bijeenkomsten vakgroep 2021 

Congressen 

In navolging van de afgelopen jaren, zal de vakgroep PA oogheelkunde dit jaar weer tweemaal bij 

elkaar komen. Onder voorbehoud gezien de huidige corona crisis.  

Te weten op:  

 

 Maart 2021 tijdens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) congres te Maastricht.  

 

 November 2021 tijdens het NAPA Invest.  

 

Bijeenkomsten vakgroepsbestuur 

Het vakgroepsbestuur komt eens per 2 maanden bij elkaar voor de vakgroepsvergadering. De 

bijeenkomsten zullen plaats vinden:  

 November 2020 vakgroep vergadering 

 13 November NAPA invest + Digitale bijeenkomst voor vragen vanuit de leden van de 
vakgroep. Mits er voldoende animo voor is.                        

 Januari 2021 vakgroep vergadering  

 Februari 2021 jaarlijks overleg met het NOG  

 24, 25, 26 maart 2021 NOG congres MECC Maastricht  

 Maart 2021 vakgroep vergadering 

 Mei 2021 vakgroep vergadering 

 Juli 2021 vakgroep vergadering 

 September 2021 vakgroep vergadering 

 November 2021 Invest congres   
 

 

  

 

  

http://tand.info/wmo-formulier-aanvragen-tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-bep.html
http://tand.info/coccidiose-bij-kippen.html
http://tand.info/coccidiose-bij-kippen.html
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5. Contacten NAPA 

 De vakgroep PA oogheelkunde is een officiële vakgroep binnen de NAPA met een eigen 
besloten gedeelte op de NAPA site.  
 

 Het bestuur van de NAPA wordt op de hoogte gehouden middels jaarplan en jaarverslag.  
 

 Onze voorzitter participeert in het overleg voor vakgroepsvoorzitters. 

6. Samenwerking wetenschappelijke vereniging 
 
NOG 
Eenmaal per jaar heeft de voorzitter van de vakgroep PA oogheelkunde tezamen met een algemeen 
bestuurslid van de vakgroep overleg met het bestuur van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap 
(NOG). Deze bijeenkomst vindt plaats in Februari.  

Hierbij worden zaken besproken als positionering van de physician assistant oogheelkunde, 

voorbehouden handelingen, evaluatie van het samenwerkingsdocument (herziening handreiking 

samenwerking oogarts – PA oogheelkunde) en het borgen van de kwaliteit en deskundigheid van de 

PA oogheelkunde.  

Belangrijk onderwerp voor 2020 zijn de voorbehouden handelingen. In maart 2020 gaat het BBC een 

herziening standpunt voorbehouden handelingen voorleggen tijdens het ALV op het NOG.  

Hierbij worden wij als vakgroep ook betrokken.  

Bovenstaand punt is door de coronacrisis verschoven. Het NOG september 2020 is enkel toegankelijk 

voor NOG leden. Physician assistants kunnen niet participeren.  

Project zinnige zorg  

Binnen het programma Zinnige Zorg zoekt Zorginstituut Nederland, samen met patiënten, 

professionals, zorginstellingen en zorgverzekeraars naar mogelijkheden de zorg verder te verbeteren 

en onnodige zorg te vermijden. Dit wordt gedaan middels een analyse van de huidige zorg, waarbij 

wordt gelet op onder- en overdiagnostiek en onder- en overbehandeling.  Zinnige Zorg levert 

uiteindelijk de volgende resultaten, in volgorde van belang:   

•  minder schadelijke overdiagnostiek en/of overbehandeling (schadelijke zorg);  

•  minder niet-schadelijke overdiagnostiek en/of overbehandeling (verspilling);  

•  Minder onderdiagnostiek en/of onderbehandeling (gezondheidswinst).   

Als vakgroep oogheelkunde participeren wij in dit project. Tevens geeft de projectleider aan 

geïnteresseerd te zijn naar onze beroepsgroep binnen de oogheelkunde. 

Inmiddels is de eerste fase afgerond  

De vervolgstappen binnen het project zijn: 

• Gezien de corona crisis zijn vervolgstappen vertraagd. Heden wordt er overgegaan naar de 

verdiepingsfase.    
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7. Publicaties 

Een overzicht van publicaties waar leden van de vakgroep oogheelkunde voor verantwoordelijk zijn 

of aan mee gewerkt hebben.   
 

 

 
2012; Visus, praktijkportret Wietse Wieringa  
2013; Wieringa WG, Wieringa JE, ten Dam-van Loon NH, Los LI. Visual outcome, treatment results, 
and prognostic factors in patients with scleritis. Ophthalmology 2013 Feb;120(2):379-86. doi: 
10.1016/j.ophtha.2012.08.005.  
2015; Interview Spy magazine Wietse Wieringa en Chantal Brooijmans  
2016; Hettinga YM, van Genderen MM, Wieringa W, Ossewaarde-van Norel J, de Boer JH Retinal 
Dystrophy in 6 Young Patients Who Presented with Intermediate Uveitis. Ophthalmology. 2016 
Sep;123(9):2043-6. doi: 10.1016/j.ophtha.2016.03.046..  
2016 Bollemeijer JG, Wieringa WG, Missotten TO, Meenken I, ten Dam-van Loon NH, Rothova A, Los 
LI .Clinical Manifestations and Outcome of Syphilitic Uveitis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016 
Feb;57(2):404-11. doi: 10.1167/iovs.15-17906 
2018 Podcast audio interview Horizon. Oogvereniging Nederland Hilke van Happen  
2018 Wieringa WG; Armbrust A; Legger E; Los LI. Efficacy of high dose methotrexate in pediatric non-
infectious uveitis. Ocular Immunology and Inflammation 2018. In press 
Donald Pedersen; Kathy Pedersen; Denys Lau;James Cawley; Wietse Wieringa; Commentaries on 
health services research . Journal of the American Academy of Physician Assistants. 32(2):51–53, 
FEBRUARY 2019. DOI: 10.1097/01.JAA.0000552727.95810.01  
2019 proefschrift Wieringa WG. Diagnostic and therapeutic challenges in inflammatory eye diseases. 
ISBN printed version: 9789463236218, ISBN digital version: 9789463236225 
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8. Financiën 

 

Vanuit de NAPA wordt 1000 euro per vakgroep per jaar beschikbaar gesteld voor scholing. De 

bestemming voor het huidige budget wordt nog verkend. Denk hierbij aan cursussen/lezingen voor 

de vakgroep (bestuur /leden). Het budget voor 2018, 2019 en 2020 is nog niet gebruikt waardoor 

heden 3000 Euro budget beschikbaar is.  
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9. Formularium  
 

We streven naar een gezamenlijk formularium met de meest voorgeschreven UR geneesmiddelen-

uitsluitend voor de vakgroep oogheelkunde. Met nadruk willen we hier stellen dat taken en  dus ook 

voorschrijfgedrag werkplek gebonden is. Dit formularium is daarmee niet meer dan het minimum 

waarvan wij vinden dat een PA oogheelkunde aan moet voldoen. Per werkplek dienen aanvullende 

afspraken gemaakt en vastgelegd te worden. Gezien dit in 2020 niet volledig is gerealiseerd wordt dit 

meegenomen naar 2021.  

De verwachting is om de eerste versie van dit formularium gereed te hebben begin 2021. De 

definitieve versie zal gedeeld worden met onze leden.  
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10. Onderwijs 

Heden staan er enkel digitale bijscholingen gepland. Dit alles heeft te maken met de huidige corona 

crisis. Fysieke scholing kan door deze ongewone situatie niet plaats vinden. In plaats daarvan zijn 

door de firma Santen enkele webinars georganiseerd. Deze zijn toegankelijk voor zowel oogartsen als 

physician assistants. Tevens staan er ook specifiek voor physician assistant georganiseerde webinars 

gepland. De verwachting is dat er in de loop van 2021 meer van zulke initiatieven zullen plaatsvinden 

waardoor scholing en onderwijs van de PA toch up to date kan blijven.  

 
·        Webinar 1: Gebruik van OCT bij Glaucoom 
Spreker: Dr. H. Lemij (Oogziekenhuis Rotterdam) 
Datum + tijdstip: 23 september 2020 om 19.30 
Accreditatie zal worden aangevraagd 
  
·        Webinar 2: Gonioscopie 
Spreker: Dr. R. van Rijn (UMC Amsterdam) 
Datum + tijdstip: 5 oktober 2020 om 19.30 
Accreditatie zal worden aangevraagd 
  
·        Webinar 3: Artificial Intelligence in de Oogheelkunde 
Spreker: Prof. dr. ir. B. ter Haar – Romeney (Technische Universiteit eindhoven) 
Datum + tijdstip: 4 november 2020 om 19.30 
Accreditatie zal worden aangevraagd 
 
·        Webinar 4: Behandeling oogletsel door vuurwerk  
Spreker: Dr. Tjeerd de Faber 
Datum + tijdstip: 15 december 2020 om 20:00 
Accreditatie zal worden aangevraagd 
  
·        Webinar 5: Glaucoom, specifiek voor vakgroep leden PA oogheelkunde   
Datum + tijdstip: 11 februari 2021 
Accreditatie zal worden aangevraagd 


