
 

 

Taakherschikking binnen de interne geneeskunde 

Inleiding 
Taakherschikking is het ‘structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden tussen 
verschillende beroepen’. Binnen de interne geneeskunde krijgen we steeds meer te maken met 
nieuwe beroepen en dus ook met de hieruit voortvloeiende gevolgen van taakherschikking. In dit 
document worden  deze actuele en mogelijke gevolgen voor de structuur en de kerntaken (kwaliteit, 
opleiding en beroepsbelangen) van de NIV in kaart gebracht en wordt vervolgens een handreiking 
gegeven hoe we hier als NIV (leden) mee om zullen gaan. 
 
Wettelijk kader 
Per 1 januari 2012 hebben de physician assistant (PA)  en de verpleegkundig specialist (VS) op 
grond van de wet BIG de bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te 
indiceren en te verrichten. De wet kent deze bevoegdheid onder een aantal voorwaarden toe. Het 
moet gaan om handelingen:  

- die op grond van de wet aan de PA/VS zijn toegekend;  
- die vallen binnen het deskundigheidsgebied;  
- die van beperkte complexiteit zijn; 
- die routinematig worden verricht; 
- waarvan de risico’s te overzien zijn; 
- waarvan gesteld kan worden dat de PA of VS bekwaam zijn om de betreffende handeling te 

verrichten. 
Na vijf jaar wordt deze bevoegdheid geëvalueerd.  
 
PA versus VS 
De wettelijke verankering van de PA is vergelijkbaar met de VS. Het verschil tussen beide 
beroepsgroepen uit zich in de breedte van het vakgebied. De PA richt zich meer op het geneeskundig 
domein (cure) en de VS op het geneeskundig (cure) en verpleegkundig domein (care). Welke 
voorbehouden handelingen  de VS  zelfstandig mag indiceren en uitvoeren hangt af van het 
deelspecialisme waarin de VS is ingeschreven. Er zijn vijf deelspecialismen; geestelijke 
gezondheidszorg, acute zorg, intensieve zorg, chronische zorg en preventieve zorg. De PA mag 
voorbehouden handelingen uitvoeren binnen het gehele geneeskundige domein (mits bekwaam), 
maar is werkzaam op deelgebied van het geneeskundige domein. Daarnaast vindt een intensievere 
afstemming plaats met andere disciplines, zoals medisch specialisten. 
 
Zelfstandige behandelrelatie 
De PA en VS zijn opgeleid om een zelfstandige behandelrelatie aan te gaan met de patiënt binnen 
het eigen deskundigheidsgebied. Zij worden opgeleid om specifieke, geprotocolleerde medische 
taken van medisch specialisten over te nemen. Vaak wordt een gespecialiseerd verpleegkundige 
verward met een verpleegkundig specialist. Voorbeelden van een gespecialiseerd verpleegkundige 
zijn diabetesverpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen. Deze gespecialiseerde 
verpleegkundigen nemen strikt genomen geen medische taken over. Hierbij verschillen zij met de 
verpleegkundige specialist. Een ander voorbeeld van taakherschikking is de ziekenhuisarts en de 
SEH-arts. In dit document beperken wij ons voorlopig tot de PA en de VS.  
 
Handreiking implementatie taakherschikking van de KNMG, V&VN en NAPA  
In de praktijk is gebleken dat lokaal op verschillende manieren wordt omgegaan met de invulling van 
de functie van de PA en VS. Daarom is in de handreiking ‘Implementatie taakherschikking’, 
uitgegeven door de KNMG (www.knmg.nl), beschreven hoe de nieuwe wettelijke bevoegdheden van 
PA/VS in de praktijk kunnen worden ingevoerd. Er worden drie stappen onderscheiden die bij het 
implementeren van de wettelijke regeling voor taakherschikking doorlopen kunnen worden: 
- Stap 1. Bepaal om welke beroepsbeoefena(a)r(en) het gaat  
- Stap 2. Bepaal bijdrage van de PA/VS aan het zorgproces  
- Stap 3. Bepaal welke voorbehouden handelingen zelfstandig geïndiceerd en verricht kunnen worden 
In de handreiking ‘Implementatie taakherschikking’ van de KNMG wordt ervan uitgegaan dat nieuwe 
beroepsgroepen onderdeel gaan uitmaken van reguliere kwaliteitssystemen. 
 
Borgen van kwaliteit  
De PA en VS maken in meerdere ziekenhuizen al actief onderdeel uit van het primair zorgproces. 
Hierbij is sprake van intensieve samenwerking tussen internist en PA/VS. De kwaliteit van zorg 



 

 

geleverd door betreffende maatschap/vakgroep is daarom mede afhankelijk van de samenwerking 
met de PA/VS. Dit roept vragen op over de wijze waarop de kwaliteit van zorg momenteel in een 
zorginstelling wordt gewaarborgd.  
 
De grote uitdaging ligt in het feit dat de interne geneeskunde een uitgebreide, heterogene diagnostiek 
en therapie kent. Meer zal moeten worden gekeken naar specifieke onderdelen binnen de interne 
geneeskunde zoals bijvoorbeeld de behandeling met chemotherapie, dialyse  of specifieke 
diagnostische en therapeutische trajecten zoals hypertensie en diabetes zorg.  
 
Protocollering van de (beoogde) werkzaamheden zijn essentieel. Helderheid over supervisie en wat 
te doen wanneer protocollen geen soelaas bieden dienen eveneens te worden vastgelegd. Veelal 
zullen deze protocollen al aanwezig zijn op plaatsen waar de PA en VS al werkzaam zijn. Bij de 
landelijke uniformering en toepassing hiervan kunnen de deelspecialistische verenigingen van de NIV 
een leidende rol spelen. 
 
De deskundigheidsgebieden en voorbehouden handelingen van PA en VS zijn helder omschreven in 
de handreiking implementatie en taakherschikking (blz. 35-44). Deze zullen de grondslag vormen 
voor de uit te werken protocollen waarin de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de 
genoemde beroepsgroepen worden afgesproken. 
 
Daarnaast zullen de PA/VS meer moeten worden betrokken bij:  

- Landelijk geldende richtlijnen, standaarden en protocollen. Voorwaarde hierbij is dat zij zich 
tevens dienen te committeren aan betreffende kwaliteitsinstrumenten. 

- Kwaliteitsvisitaties. De gestelde voorwaarden van het visiteren zouden ook van toepassing 
kunnen zijn op de PA/VS. Hiervoor is het noodzakelijk dat de PA/VS op enige wijze 
verbonden worden aan de NIV. 

 
Hoe borgen wij dat er voldoende opleidings- en ervaringsmomenten voor de AIOS blijven 
bestaan? 
De PA of VS heeft een andere (voor)opleiding en daarmee ook een ander takenpakket en 
verantwoordelijkheid dan de AIOS. Dit staat een nauwe samenwerking bij zowel klinische als 
poliklinische werkzaamheden uiteraard niet in de weg. De PA/VS die werkzaam zijn in het 
zorgdomein interne geneeskunde kunnen deels de werkzaamheden van de AIOS aanvullen of in 
voorkomende gevallen (gedeeltelijk) overnemen. Dit zal met name het geval zijn bij volledig 
geprotocolleerde en niet hoog-complexe diagnostische of therapeutische handelingen zoals op de 
polikliniek of korte opname afdeling. De werk- en opleidingservaring van beide beroepsbeoefenaren 
dienen in een opleidingskliniek wel geborgd te worden. 
 
Wat betreft opleidings- en ervaringsmomenten kan de aanwezigheid van PA/VS een belangrijke 
meerwaarde hebben voor de AIOS. Aan de ene kant kan de AIOS technische vaardigheden zoals 
beenmergpuncties of het aanleggen van dialyselijnen leren van de PA/VS. Aan de andere kant kan 
de AIOS een ondersteunende rol hebben in het opleidingstraject of de dagelijkse werkzaamheden 
van de PA/VS. Dit zal bovendien net als het begeleiden van coassistenten een relevante bijdrage 
leveren aan het bereiken van zijn of haar (niet-)medische competenties. 
 
Natuurlijk mag de inzet van een PA/VS nooit de opleiding van de AIOS, conform het Opleidingsplan 
interne geneeskunde en het besluit van het CCMS, in de weg staan. Voorlopig lijkt dit geen grote 
problemen op te leveren, omdat de PA/VS slechts inzetbaar zijn voor routinematige handelingen van 
beperkte complexiteit. Desalniettemin is het raadzaam de werkzaamheden van de individuele PA/VS 
nauwkeurig in kaart te brengen en de consequenties voor de werkzaamheden van de AIOS in te 
schatten voordat deze binnen de afdeling aan het werk gaat. Het is de eindverantwoordelijkheid van 
de opleider interne geneeskunde om voor beiden dit in de lokale situatie te borgen.  
 
Moet de NIV intensiever betrokken zijn bij de opleiding van de PA en VS?  
De opleidingen van de PA/VS bestaat uit een duaal traject van leren en werken in de praktijk. De 
opleidingen worden verzorgd door de hogescholen. Het werken vindt plaats op de afdeling van 
waaruit ze worden opgeleid. Praktijkopdrachten worden aangestuurd vanuit de hogeschool en vinden 
plaats op de afdeling waar ze werkzaam zijn.  
 



 

 

Het algemeen onderwijs deel dat plaatsvindt op de hogeschool bestaat voor een deel uit intern 
geneeskundige onderwerpen. Deze worden gedoceerd door internisten. De lesstof wordt bepaald 
door het opleidingsprogramma van de betrokken hogeschool. De opleiding wordt vaak in nauwe 
samenwerking met de UMC’s ontwikkeld. Met deze samenwerking is geborgd dat de noodzakelijke 
medische kennis en vaardigheden worden aangeboden, inclusief die van de interne geneeskunde. 
Specifieke betrokkenheid van de NIV bij de opleiding van PA/VS lijkt op grond van bovenstaande niet 
noodzakelijk. Daar waar gewenst zou de NIV via haar leden uiteraard een adviserende rol kunnen 
spelen.  
 
Naast de opleiding aan de hogeschool krijgen de PA/VS op de afdelingen ter plaatse hun opleiding. 
Iedere student moet een leerplan maken en hier moet ook een begeleider (leermeester of mentor) 
voor worden aangewezen. Sommige hogescholen hanteren verder de eis dat een dergelijke 
begeleider eerst een cursus op het gebied van begeleiden heeft doorlopen. Op dit moment zijn geen 
eenduidige afspraken omtrent de begeleiding van de PA/VS op de interne afdelingen. Om meer 
ondersteuning te bieden vanuit de NIV en zo de kwaliteit van de opleiding te borgen, kunnen 
afspraken gemaakt worden over: 

- de inhoud (wat moet iemand minimaal kennen binnen dit specialisme ongeacht welke taken 
de PA/VS krijgt); 

- over de voorwaarden (gedegen werkplan met betrekking tot de taken); 
- op de voorwaarden (een didactische cursus). 

 
Beroepsbelangen 
Bij taakherschikking zullen taken en werkzaamheden die nu door de medisch specialist worden 
verricht overgenomen worden door de PA/VS. Bij de inzet van een PA/VS binnen de 
maatschap/vakgroep moet altijd het verhogen van de kwaliteit van zorg het uitgangspunt zijn. 
 
Bij verschuiving van taken, waarbij weinig complexe zorg door de PA/VS wordt verricht, zal de 
medisch specialist meer tijd aan complexe patiëntenzorg kunnen besteden. Daarnaast zal de 
medisch specialist tijd aan opleiding en supervisie van de PA/VS moeten besteden. Nog onduidelijk is 
welk effect de inzet van een PA/VS heeft op de “productie” door de medisch specialist en daarmee op 
het honorarium van de medisch specialist. Een daling van het honorarium van de medisch specialist 
door de inzet van PA/VS zou een ongewenst gevolg zijn. Dit zou binnen de beroepsgroep een 
negatief effect kunnen hebben op het draagvlak voor de nieuwe samenwerking. 
  
Vanaf 2015 wordt verwacht dat de PA/VS een zelfstandig declaratierecht gaan ontvangen. Dit 
betekent dat zij zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de medisch specialist, zorgproducten 
kunnen declareren. Binnen de maatschap/vakgroep waar de PA/VS werkzaam is zullen over de 
registratie en declaratie van zorgproducten duidelijke afspraken moeten worden gemaakt.  
 
Groeiscenario 
De NIV heeft in het strategisch plan NIV 2013-2015 de volgende ambitie opgenomen: 
“Om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te garanderen in het kader van recente en toekomstige 
ontwikkelingen m.b.t. nieuwe beroepen, die raakvlakken hebben met de interne geneeskunde, 
worden met deze nieuwe beroepsbeoefenaren afspraken gemaakt. Deze afspraken betreffen het 
definiëren van eenduidige kwaliteitsnormen, verantwoordelijkheidsverdeling en randvoorwaarden voor 
de te leveren zorg. Hiervoor creëert de NIV een formeel overleggremium met deze nieuwe 
beroepsbeoefenaren die handelingen verrichten op het terrein van de interne geneeskunde, zoals 
Physician Assistants, Verpleegkundig Specialisten en de Ziekenhuisarts.” 
  
Het verbinden van nieuwe beroepsbeoefenaren aan de NIV kan plaatsvinden vanuit verschillende 
scenario’s. Deze scenario’s zouden elkaar echter ook kunnen opvolgen in de tijd en op deze wijze in 
de vorm van een groeimodel ingezet kunnen worden:  

1. Opstarten van (in)formeel overleg tussen belangenverenigingen, te weten tussen NIV-bestuur 
en bestuur van NAPA en V&VN. 

2. Instellen (buitengewoon) lidmaatschap van de NIV waarbij PA/VS in staat gesteld worden bij-
en nascholing te volgen voor internisten.  

3. De (nieuwe) beroepsbeoefenaren sluiten zich aan bij de deelspecialistische verenigingen en 
blijven lid van hun eigen beroepsvereniging. Deze aansluiting geeft hen de gelegenheid bij en 
nascholingen te volgen op dat deel van de interne geneeskunde waar zij zich het meest 
verwant/verbonden mee voelen. Ook biedt dit hun de gelegenheid tot het gezamenlijk 



 

 

definiëren van eenduidige kwaliteitsnormen, verantwoordelijkheidsverdeling en 
randvoorwaarden voor de te leveren zorg. 

4. Het oprichten van een koepel organisatie ‘Nederlandse vereniging voor interne geneeskunde” 
met daarin de Nederlandse Internisten Vereniging en verenigingen van beroepsbeoefenaren 
die zich verbonden (willen) voelen met de interne geneeskunde, zoals Physician Assistents, 
Verpleegkundig Specialisten en Ziekenhuisartsen. 
 

Het voorstel is om te beginnen met optie 1. Optie 2 en 3 kunnen vervolgens nader met elkaar worden 
onderzocht. Optie 4 zou een toekomstig model kunnen zijn, maar het is  niet het absolute einddoel.  


