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1. Welkom en 2. Voorstellen bestuur 

Siepke heet iedereen welkom, stelt zichzelf en Marcia voor en vervolgens kort voorstelrondje voor alle 

aanwezigen. 

3. CD werkgroep; concept en vervolg 

Siepke licht kort toe hoe de wijziging in de organisatie structuur van de NAPA heeft geleid tot het 

formeren van werkgroepen, analoog aan de indeling voor medisch specialistische verenigingen. De 

huidige vakgroep werd opgericht tijdens INVEST 2016 waarna al snel contact werd gelegd met de NIV om 

te komen tot een consensus document. Door interne re-organisatie van de NIV ontbrak even de ruimte 

voor overleg, begin mei van dit jaar werden de contacten aangehaald en kon gestart worden met het 

opstellen van een consensus document. 

Hoewel de V&VN wel werden uitgenodigd is er, vanwege gebrek aan input en deelname vanuit de V&VN, 

voor gekozen het consensus document alleen te schrijven voor PA’s. Hierop volgt gesprek over de de 

overeenkomsten en verschillen tussen PA’s en VS’sen. Gediscussieerd wordt hoe hiermee om te gaan. 

Convergeren of divergeren?  

De werkgroep CD bestond uit Linda Zandbergen, Bart Ruiterkamp, Corry Siegers, Siepke Hiddema en 

Marcia Vissers. Inmiddels is het concept akkoord bevonden door de commissie vakgroepen en volgt op 

maandag 12 november de eerste afspraak van Siepke met de beleidsmedewerker van het NIV. 

 

 



4. CAO  

Willy heeft voor het Franciscus Ziekenhuis een nieuwe functie-omschrijving gemaakt en is bezig om FWG 

65 te onderhandelen voor PA’s. Vraagt om input, adviezen. Evt beroepsprofiel delen op de besloten site 

van de NAPA? Besproken werd dat op de NAPA site de samenwerkingsafspraken van oa het Radboud 

ziekenhuis beschikbaar zijn. Voor het Isala geldt dat er een algemeen profiel ligt maar er nu een verzoek is 

gekomen voor het schrijven van een addendum per specialisme.  

5. Vaststellen vergaderfrequentie en voorlopige -data 

Allereerst stelt Siepke de voorzitter en secretaris ter discussie; willen we een termijn aan voorzitter- en 

secretarisschap? De aanwezigen geven aan nog geen behoefte te hebben aan het vaststellen van een 

officiële termijn. 

Wens van de groep is om elkaar tweemaal per jaar te ontmoeten. Tenminste jaarlijks bij INVEST en wens 

is om jaarlijks in het voorjaar elkaar nog eens te ontmoeten, dit zou kunnen bij de Domus Medica en evt 

samenkomst bij een scholing wordt geopperd. 

Daarnaast wordt er gesproken hoe met elkaar in contact te komen of blijven.  

Voor sommigen bij voorkeur via een whats-app groep, anderen kiezen liever voor mail of NAPA site. 

Afgesproken dat de secretaris iedereen een mail zal sturen met de notulen van de huidige vergadering en  

dat deze notulen op het besloten deel van de NAPA site beschikbaar komen.  

Verzoek om app-groep: diegenen die in de whats-app groep willen mogen een app of mail sturen naar 

Marcia op 06-18698114 of vissers189@gmail.com 

6. Werkgroep scholing formeren? 7. Inventatisatie input. 

Hierop is niet echt een beslissing genomen, vooralsnog lijkt een aparte werkgroep niet nodig. Indien 

iemand behoefte heeft om bijvoorbeeld de uitnodiging voor een scholing te delen kan dit door een 

mailtje te sturen aan de secretaris, kan dan op het besloten deel van de website, evt via de mail verspreid 

worden.  

Eveneens is er een mogelijkheid om protocollen of richtlijnen te delen, mocht je op zoek zijn, geeft het 

aan. Communiceren via de mail of whats-app (voor diegenen die zich aanmelden daarvoor).  

Besproken wordt wat de mogelijkheden en evt wensen van de groep zijn na het vaststellen van het 

consensus document. Voorstel is om daarna te bespreken of er een (bijzonder-) lidmaatschap van het NIV 

mogelijk wordt voor PA’s waarmee ook besloten scholingen (zoals bijvoorbeeld de Internistendagen) 

toegankelijk worden.  

Daarnaast staat vervolgens de deur naar de Sub- specialistische verenigingen open (sommige zijn reeds 

toegankelijk voor PA’s, zoals bijvoorbeeld de Ned. Vereniging voor Hematologie).  

 

Algemeen: aan ieder het verzoek te controleren of de gegevens op de NAPA website correct zijn. Bij 

problemen met wijzigingen die je invoert op de web-site is het advies contact op te nemen met het 

secretariaat van de NAPA. 
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