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Jaarlijks worden gemiddeld 25 klinisch verloskundigen 
uit diverse ziekenhuizen in Nederland opgeleid tot physi-
cian assistant-klinisch verloskundige (PA-KV) aan de 
Hogeschool Rotterdam. Inmiddels is de meerwaarde van 
het inzetten van physician assistants (PA) binnen andere 
specialismen aangetoond. Het inzetten van afgestu-
deerde physician assistants-klinisch verloskundigen en 
het benutten van hun competenties en vaardigheden 
voor de obstetrie en gynaecologie verschilt nog per 
kliniek. Een logisch besluit of een gemiste kans?

In Nederland bevalt meer dan 71% van de barende vrouwen 
in het ziekenhuis met een medische indicatie.1 28,1% van het 
totaal aantal verloskundigen in Nederland is werkzaam als 
klinisch verloskundige.2 Uit onderzoek is gebleken dat kli-
nisch verloskundigen 70% van de bevallingen met een medi-
sche indicatie begeleidt.3 Klinisch verloskundigen spelen 
daarmee een belangrijke rol in de gehele keten van de 
geboortezorg. Het werk van een verloskundige in een zieken-
huis vereist andere vaardigheden en competenties dan ver-
loskundige zorg in een eerstelijns praktijk.4

Opleiding en inzet van PA-KV’s
Klinisch verloskundigen kunnen sinds 2005 de geaccrediteerde 
en gesubsidieerde HBO- masteropleiding Physician Assistant – 
Klinisch Verloskundige (MPA-KV) volgen. Deze 2,5 jaar durende 
masteropleiding is opgezet door de Hogeschool Rotterdam in 
samenwerking met het Erasmus MC. Het is een aanvulling op 
de bacheloropleiding voor verloskundigen en leidt op tot de 
internationaal erkende titel Master of Science (MSc). De mas-
teropleiding biedt klinisch verloskundigen de mogelijkheid tot 
verdieping in de verloskunde en verbreding van hun algemene 
medische kennis.  Daarnaast ontwikkelen zij ook organisatori-
sche vaardigheden, klinisch leiderschap en wetenschappelijke 
vaardigheden. Hierdoor is een PA-KV niet alleen van toege-
voegde waarde op de werkvloer, maar kan zij ook ingezet 
worden voor onder andere managementtaken, bij innovatie- 
en implementatietrajecten of het opzetten en uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek. De PA-KV wordt dus opgeleid tot 
een multidisciplinaire teamspeler en is daarmee voorbereidt 
op taakherschikking en taakdifferentiatie. De minimale eindter-
men voor de PA-KV-opleiding zijn vergelijkbaar met het niveau 
van een eind tweedejaars arts in opleiding tot specialist (AIOS) 

binnen het obstetrisch kennisdomein. De beroepspraktijk laat 
zien dat er binnen de ziekenhuizen veel variatie is met betrek-
king tot het opleiden van klinisch verloskundigen tot PA-KV.5 
Bij 51 (76%) van de 67 Nederlandse ziekenhuizen met een afde-
ling acute verloskunde zijn PA-KV’s werkzaam en/of worden 
PA-KV’s opgeleid. In 37 (54%) ziekenhuizen zijn meer dan drie 
PA-KV’s opgeleid. In sommige ziekenhuizen worden er jaarlijks 
één of meerdere PA-KV’s opgeleid, in andere ziekenhuizen 
geen. In september 2020 waren er in totaal 181 klinisch verlos-
kundigen afgestudeerd als PA-KV en waren er 97 in opleiding.6 
In vijf jaar tijd is dit een ruime verdubbeling van het aantal 
afgestudeerde PA-KV’s. 

Meerwaarde van de PA-KV’s
Recent gepubliceerd onderzoek laat zien dat de PA-KV’s in 
de integrale geboortezorg op meerdere niveaus een bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van zorg.7 Dit betreft zowel de indi-
viduele zorg voor de patiënt, het werken binnen het klinisch 
verloskundigen team in het ziekenhuis en het werken binnen 
een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). De grote 
meerwaarde zit in het borgen en versterken van de kwaliteit 
en de continuïteit van de verloskundige zorg aan zwangeren 
met een medische indicatie. Daarnaast kan de PA-KV een bij-
drage leveren aan onderwijs, onderzoek en organisatie van 
de zorg. 
De functie PA behoort per 1 september 2018 tot een van de 
negen beroepen die zich in het BIG-register kan registreren 
en hiermee de voorbehouden handelingen kan uitvoeren die 
in het BIG-register voor PA’s zijn opgesteld.8 Door de aanwe-
zige dubbelregistratie in wet BIG, als verloskundige en PA, 
kunnen ook de verloskundig voorbehouden handelingen 
wettelijk geborgd worden.9 Op deze manier komt volgens 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
een passende oplossing voor het ruim tienjarige dossier van 
wettelijke erkenning van de niet-geregistreerde titel van ‘kli-
nisch’ verloskundige.10-13 
In 2013 zijn in opdracht van VWS bezuinigingseisen vastge-
legd in het opleidingsakkoord.9 In 2022 zal ten opzichte van 
2013 totaal circa 29% bezuinigd moeten worden. Dit zal gere-
aliseerd moeten worden door vermindering van de instroom 
van het aantal AIOS en verkorting van de opleiding tot gynae-
coloog. Naar aanleiding hiervan heeft de Federatie Medisch 
Specialisten het TOKIO Optimum Model ontwikkeld.10

Het optimum van continuïteit, kwaliteit en kosteneffectiviteit
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2,5 jaar actieve begeleiding nodig van medisch specialisten en 
arts-assistenten. Deze tijdsinvestering betaalt zich na de oplei-
ding terug door continuïteit en kwaliteit van zorg binnen de 
afdeling.

Conclusie
In de ziekenhuizen die zowel met klinisch verloskundigen  
als met PA-KV’s werken lijkt er langzamerhand een taakher-
schikking plaats te vinden na het afronden van de master-
opleiding PA-KV. De PA-KV’s werkzaam in het Zuyderland 
Medisch Centrum hebben hun meerwaarde in hun nieuwe rol 
en functie absoluut aangetoond. Wie PA-KV’s inzet, kiest dan 
ook voor continuïteit en waarborging van de kwaliteit van zorg!
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TOKIO Optimum is een rekenmodel waarin formaties 
bestaande uit verschillende combinaties van in te zetten func-
tionarissen met elkaar vergeleken worden in relatie tot kwali-
teit en kosten. Anticiperend op deze afname van AIOS hebben 
ziekenhuizen gezocht naar optimale oplossingen voor de 
werkvloer. Een vooruitstrevend voorbeeld is het  Zuyderland 
Medisch Centrum, waar de vakgroep Obstetrie & Gynaecolo-
gie ervoor heeft gekozen om vanaf 1 januari 2018 afgestu-
deerde PA-KV’s in te zetten binnen de A(N)IOS-formatie.

PA-KV’s in de praktijk
Sinds het Zuyderland Medisch Centrum een nieuwe koers 
heeft ingezet en er taakherschikking heeft plaatsgevonden, 
hebben vijf klinisch verloskundigen met succes de opleiding 
tot PA-KV afgerond en zijn er vier klinisch verloskundigen in 
opleiding tot PA-KV. De afgestudeerde PA-KV’s zijn werkzaam 
op de zwangeren- en kraamafdeling in een vergelijkbare 
functie als bijvoorbeeld een zaalarts en verzorgen antenatale 
en postnatale zorg op de polikliniek en het zwangerendagcen-
trum. Zij participeren daarnaast in het dienstrooster van de 
arts-assistenten als voorwacht op de verloskamers alwaar zij 
de acute obstetrische en gynaecologische problemen opvan-
gen en behandelen, zo nodig onder supervisie. Dit houdt in 
dat de PA-KV in het Zuyderland Medisch Centrum onder 
andere assisteert tijdens spoedoperaties zoals een sectio cae-
sarea en manuele placentaverwijdering en onder (directe) 
supervisie vacuümextracties verricht. De PA-KV is het eerste 
aanspreekpunt voor vragen en overleg vanuit de dienst-
doende klinisch verloskundigen (zonder PA-opleiding) op de 
verloskamers. Daarnaast zijn de PA-KV binnen het ziekenhuis 
actief bezig met het borgen van de kwaliteit van zorg (onder 
andere het up-to-date houden van protocollen en voorberei-
den van de perinatale audit), dragen actief bij aan weten-
schappelijk onderzoek, geven onderwijs en participeren 
actief bij de organisatie van specifieke themapoli’s binnen de 
obstetrie. De gynaecoloog in het Zuyderland Medisch 
Centrum is gezien het volume van de obstetrische zorg 24 uur 
in huis aanwezig. Momenteel wordt 3,34 fulltime-equivalent 
(fte) van de ANIOS-formatie ingevuld door PA-KV’s en zorgt 
hun inzet voor meer stabiliteit in het dienstrooster, in tegen-
stelling tot de vaak kortdurende ANIOS-contracten. 

Discussie
Onderzoek door het Radboudumc gepubliceerd in 2016 laat 
zien dat door de inzet van PA’s en verpleegkundig specialisten 
(VS’s) zorgverlening doelmatiger wordt georganiseerd, wacht- 
tijden afnemen en dat patiënten zich meer gehoord voelen.11 
De inzet van de PA’s en VS’s draagt bij aan toegankelijkheid 
van zorg, kwaliteit en kostenreductie. De wettelijke kaders 
voor de PA’s borgen de juridische positie van de verloskundige 
die zich buiten haar eigen bevoegdheidskader begeeft binnen 
de klinische geboortezorg.
Een mogelijk nadeel van het inzetten van PA-KV’s op de werk-
vloer kan zijn dat er minder werkgelegenheid ontstaat voor de 
ANIOS. Het zal voor ANIOS moeilijker worden om (poli)klini-
sche werkervaring op te doen en te ervaren of dit daadwerke-
lijk de richting is in welke zij zich willen gaan specialiseren. 
Daarnaast heeft de PA-KV gedurende de opleiding  
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