
PA vakgroep vergadering: 06-10-2022, 1931 Congrescentrum Den Bosch  

Aanwezig: Jeroen, Sylvie, Vincent, Hans, Rozemarijn, Ellen, Herma, Sander 

Bart Ruiterkamp en Tanja Prins (aangesloten vanuit de NAPA vanwege de nieuwe veldnormen-

0verleg) 

- Herma heet twee nieuwe leden welkom (Rozemarijn en Ellen) 

- Agenda wordt samengesteld  

 

- Tanja legt uit:  Er is het LKS (landelijk kwaliteitsstatuut) vanuit de overheid.  
De GGZ heeft daar, met meerdere partijen,  veldnormen op gemaakt. 
 

- NAPA heeft afgelopen jaar een gesprek gehad met deze veldpartijen en de veldnormen.  
Hierin is bedacht dat de PA in de GGZ alleenregiebehandelaar  zijn in de complexe zorg en 
als er sprake is van somatiek. 

- Voorstel afgekeurd door NAPA. PA ggz kan ook goed in de basis zorg werken ook daar regie 
behandelaar zijn. Tevens kan de PA GGZ regie behandelaar zijn waar geen somatiek aan de 
order is. Beide voorstellen zijn afgekeurd door de  veldpartijen.  

- Veldpartijen vonden NAPA toen dwarsligger, nu nog steeds. 
- Nu Nieuw plan om alle partijen op 1 lijn te krijgen, nieuwe plan bevat wederom geen basis 

GGZ  en nog steeds somatiek (Veto recht afgepakt door statuut wijzigingen, NAPA kan nu 
niet dwars liggen, omdat we te klein zijn 

- Eind oktober 2022 mag er een tegen voorstel gedaan worden, voor het laatste plan wat er 
ligt.  

- Voorstel NAPA: regiebehandelaar in de basis ggz moet erin, wel akkoord gaan dat er bij regie 
behandelaarschap in de  specialistische GGZ somatiek bedreven moet worden. Gedachten 
erachter is dat de vpk specialisten hun positie al veroverd hebben. PA relatief beginnend 
beroep in de ggz. Best veel vraag naar snijvlak somatiek binnen de psychiatrie. Als we de PA 
in de somatiek (binnen de GGZ) beter positioneren, plek in te gaan nemen, wat goodwill 
kweken en dan over de jaren die volgen breder gaan uitzetten.  

- Bang dat als we hier wederom nee op zeggen, we de boot gaan missen. Streven moet zijn de 
basis ggz erin krijgen, somatiek accepteren. 
 

- Vraag van Vincent , hoe relevant is het regiebehandelaar schap in de gespecialiseerde GGZ. 
In het professionele statuut van sommige organisatie mag je geen regiebehandelaar zijn, alle 
wvggz zaken moeten door een psychiater gedaan worden. 

- Tanja: PA in GGZ relatief nieuw, voor eerst mag de rol als regiebehandelaar uitgevoerd 
worden. Werkgevers moeten dit tussen de oren gaan krijgen, vanuit het LKS mag het 
namelijk. Wordt nog niet volop in gezet, met name binnen de GGZ veel onwetendheid, maar 
wel veel tekorten, vacatures.   
 

- Discussie over wat is somatiek? Bloeddruk meten, metabool screening, wordt verder niet 
gespecificeerd. Geen formulering aan verbonden anders dan ‘’ daar waar somatiek aan 
verbonden is’’ Hier dan ook niet de nadruk op leggen voor nu.  LKS akkoord vaak voor een 
paar jaar, dan weer herzien en aangevuld, veranderd.  
 

- Jeroen: Regiebehandelaarschap in Zeeland  op papier geregeld door psychiater, ziet patiënt 
eigenlijk niet. In uitvoering doet Jeroen al het werk   

- Vincent: Idem, psychiater ziet patiënt 1 x per week, rest van het werk door Vincent gedaan.  
 



- Al  met al, meer tijd nodig voordat de GGZ de PA  volledig zal gaan waarderen en de 
meerwaarde gaat zien. Huidige voorstel Tanja Bart en NAPA, een start voor verandering. Alle 
aanwezige stemmen in met bovengenoemde, PA in de basis, somatiek in de specialistische 
GGZ niet specificeren. 
 

- Rozemarijn: Werkzaam in de basisGGZ, bovengenoemde roept veel vragen op. Alles wat 

gedaan wordt is wel declarabel, echter kun je geen regierol vervullen.  

 

Actie  Wie  Wanneer  
Nieuwe voorstel veldnormen 
GGZ 

Tanja Prins, Bart RUIterkamp 
en de NAPA 

Eind oktober (hun informeren 
ons)  

Studie dag regelen voor PA  Herma, Sander ?  Voorjaar 2023  
Volgende 
Vakgroepbijeenkomst  

Herma  11 januari 2023 

   
   

 

 


