
Notulen NAPA Vakgroep Interne Geneeskunde 

Utrecht 19-04-2018 

 

Aanwezig:  B. Ruiterkamp, W. Rikhof, W. Lasut, S. Hiddema, M. Huijs 

Agenda 

1. Uiteenzetting van de te bewandelen route in de samenwerking met de NIV 

2. Toelichting proces om te komen tot een  consensus document 

3. Klankbordgroep? 

4. Rondvraag 

5. Afsluiting 

 

Opening van de vergadering door de voorzitter van de Vakgroep Interne Geneeskunde S. Hiddema.  

Toegevoegd agendapunt op verzoek van W. Rikhof:  1a  legitimiteit vakgroep 

 

1a. Legitimiteit Vakgroep Interne Geneeskunde 

Gezien de twijfel van W. Rikhof aan de legitimiteit van de vakgroep Interne Geneeskunde refereert 

W. Lasut naar INVEST 2016 waarbij alle NAPA leden die op dat moment werkzaam waren binnen de 

Interne Geneeskunde waren uitgenodigd. Door de groep die toen bij elkaar was is expliciet 

overeengekomen een vakgroep Interne Geneeskunde op te richten. De voordracht van S. Hiddema 

als vakgroep voorzitter en M. Huijs als secretaris werd aangenomen. Er waren geen andere 

kandidaten voor deze posities. Tijdens dat overleg werd de vakgroep geformaliseerd. W. Rikhof heeft 

een ander beeld van het verloop van de gebeurtenissen en betreurt het ontbreken van een vakgroep 

overleg bij INVEST 2017. 

Mede door de transitie van de verenigingsstructuur waarbij de ALV werd vervangen door de 

ledenraad werd in november 2017 de vakgroep Interne Geneeskunde geformaliseerd door de 

ledenraad. 

Er volgt een discussie over het verschil en de behoefte aan een overkoepelende vakgroep Interne 

Geneeskunde en/of een subvakgroep Nefrologie.  

 

 

  



1. Uiteenzetting van de te bewandelen route in de samenwerking met de NIV  

W. Lasut bespreekt de totstandkoming van de (kennis)makingsgesprekken met de NIV. Door 

langdurige afwezigheid, eerst van de directeur van het NIV en later van de beleidsmedewerker zijn 

recent de eerste twee formele kennismakingsgesprekken geweest.  

Het NIV is blij met de PA en ziet taakherschikking als een voorwaarde om de kwaliteit van zorg te 

verbeteren. Daarbij is nu vanuit het NIV  enthousiasme en een grote bereidheid om samen aan de 

slag te gaan de taakherschikking binnen Interne Geneeskunde  verder te onderzoeken en kaders te 

scheppen hoe hiermee om te gaan. 

De Minister schrijft in de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de bevoegdheden van Physician 
Assistants beschreven staan, dat na afronding van de opleiding van de PA de medisch specialist en de 
PA samenwerkingsafspraken omtrent het medisch handelen van de PA en de door hem te 
behandelen patiëntengroepen schriftelijk vast dienen te leggen. De Handreiking Taakherschikking, 
welke in 2015 werd geschreven,  geeft op hoofdlijnen handvatten voor een goede implementatie van 
taakherschikking, rekening houdend met de wettelijke bevoegdheden. 

Het Consensusdocument Taakherschikking werkt deze stappen uit voor het betreffende medisch 

specialisme en concretiseert daarmee de landelijke kaders waarbinnen samenwerking tussen PA’s en 

medisch specialisten plaats kan vinden binnen een medisch specialisme.  In 2015 werd reeds het 

eerste concept voor een consensusdocument geschreven door het NIV in samenwerking met enkele 

PA’s. Het expliciete verzoek, ook vanuit het NIV is om te komen tot een “breed” document voor alle 

subspecialismen binnen Interne Geneeskunde. 

Vervolgens dient elke PA duidelijke samenwerkingsafspraken te maken binnen het team waar de PA 
werkzaam is. Daarvoor kan het  Werkformulier Implementatie Taakherschikking (een format)  
gebruikt worden om op lokaal niveau de samenwerkingsafspraken te expliciteren. 

W. Lasut geeft toelichting over de rol en verantwoordelijkheden van de diverse partijen zoals het 
NAPA bureau, de vakgroepen, de directie en de ledenraad in het komen tot een consensusdocument.  

Ook bespreekt hij het tijdspad van de veranderingen in de wet BIG (BIG II en BIG III) en de 
consequenties daarvan. Een daarvan is dat de NAPA verplicht is om de deskundigheidsbevordering te 
ontwikkelen alsmede intercollegiale toetsing. Hoe dit er praktisch uit komt te zien is nog niet 
duidelijk maar gedacht wordt aan het meenemen van de PA in de visitaties van het betreffende 
specialisme door de KNMG. 

 

2. Toelichting proces om te komen tot een  consensus document 

W. Lasut licht het proces toe.  PA  met mandaat van de vakgroep gaan aan de slag met het 
schrijven/aanpassen van een consensusdocument in samenwerking met het NIV  waarbij ruimte is 
voor ruggespraak met de werkgroep/klankbordgroep. Er moet sprake zijn van een evenredige 
verdeling van de beroepsgroepen. De status van het consensusdocument blijft die van concept 
totdat alle betrokken partijen akkoord zijn gegaan. Voor de NAPA betekent dit dat de werkgroep het 
concept na afronding voorlegt aan de Commissie vakgroepen. Deze kunnen nog enkele aanpassingen 
adviseren. Indien akkoord dan geeft het bestuur akkoord waarna de ledenraad het 

https://cdn.napa.nl/wp-content/uploads/2016/03/05061202-Werkformulier-Taakherschikking.pdf


consensudocument beoordeeld. Indien ook daar akkoord bevonden dan blijft het een concept totdat 
ook het NIV (meest in de ALV) het document heeft aangenomen.  

Daarop volgt ondertekening van het document en publicatie door de FMS, NIV, VWS, NZA en NAPA. 

3. Klankbordgroep 

Het advies is een klankbordgroep/werkgroep samen te stellen om op korte termijn te kunnen 
starten. De ambitie, welke gedeeld wordt door het NIV is om in september het  consensusdocument 
af te kunnen ronden. 

Gezien tijdens dit overleg een beperkt aantal vakgroep-leden aanwezig is via mail nagaan wie deel uit 
wil maken van de klankbordgroep/werkgroep zodat we op korte termijn concrete stappen kunnen 
zetten, ook richting NIV. 

W. Rikhof geeft expliciet aan geen deel uit te willen maken van een eventuele werkgroep en legt zijn 
functie als voorzitter van de subvakgroep Nefrolgie neer. 

 

4. Rondvraag 

S. Hiddema geeft aan kort dag maar op eerdere mail van M. Huijs wel positieve respons van vakgroep 
leden. Door de grote spreiding over het land expliciet kijken naar mogelijkheden om te 
communiceren via bijvoorbeeld mail. 

W. Lasut roept vakgroepleden op tot input 

W. Rikhof vraagt waarom er geen penningmeester is binnen de vakgroep Interne Geneeskunde (en 
ook andere vakgroepen) gezien het budget dat door de NAPA beschikbaar is gesteld voor scholingen. 
Daarop geeft W. Lasut aan dat de vakgroep een verzoek om gelden moet indienen bij het bureau. 
Een plan is daarvoor voldoende, dit hoeft niet vergezeld te worden van een begroting voor de 
vakgroep.  

B. Ruiterkamp geeft aan graag deel te nemen aan de klankbordgroep/werkgroep, mede ook gezien 
het afgebakende tijdspad. 

W. Rikhof geeft aan dat het delen van documenten voor de subvakgroep op de NAPA website niet 
besloten is maar toegankelijk voor alle PA’s Interne Geneeskunde. Hij zou graag hebben gezien dat 
deze documenten alleen inzichtelijk zijn voor door de subvakgroep aange wezen PA’s.   

 

5. Afsluiting 

S. Hiddema bedankt allen voor de aanwezigheid en input en vat de gemaakte afspraken samen:  



- notulen en handout van presentatie door W. Lasut zullen met de vakgroepleden worden gedeeld 
via mail en post 

- oproep aan vakgroepleden zich aan te melden voor de klankbordgroep/werkgroep 
consensusdoument 

- streven om met de klankbordgroep eind mei bij elkaar te komen 

 

 

 

 


