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PA op de Radiologie / Nucleaire Geneeskunde 
 

 
 

Tips en adviezen voor een PA op de afdeling Radiologie / Nucleaire Geneeskunde 
 
 

- Belangrijke punten voor een afdeling waar men (evt.) voornemens is om een PA op te 
leiden. 

- FAQ door mensen die PA willen worden. 
 

 
1. Zorg dat de vakgroep een visie heeft over het opleiden van een PA: Wat zijn de beoogde 

taken die de PA gaat leren, uitvoeren tijdens de opleiding, “wat kun je als je klaar bent met je 
opleiding”. Als je klaar bent met de opleiding kunnen daar in de loop van de jaren natuurlijk 
nog taken bij komen.  

2. Wees ook alert dat de gehele vakgroep dit deelt en jou ondersteunt tijdens de opleiding, dat je 
niet afhankelijk bent van 1 enthousiaste radioloog. 

3. Tijdens de opleiding volg je de leerlijn op school 1 dag per week en loop je meerdaagse 
stages. Daartussen ben je werkzaam op je afdeling en word je daar opgeleid, net zoals de 
arts-assistenten. Om je opleiding op de afdeling structuur te geven zou je per schoolblok ook 
leerdoelen kunnen maken voor als je op de afdeling bent. Daar kan je indeling / supervisor 
voor dat blok dan aan gekoppeld worden. Maak dit ook kenbaar op de afdeling, bij de rest van 
de vakgroep. 
 

 
Nuttige links: 
 
https://www.napa.nl/faq/opleiding/ 
Hier staat van alles over: Wanneer start de opleiding, de toelatingseisen, welke vooropleiding moet je 
hebben, hoe wordt toelaatbaarheid vastgesteld, aanmelding, op welke hogescholen kun je de 
opleiding volgen, hoelang duurt de opleiding, welke onderwijsvormen worden gebruikt, wat kost de 
opleiding, subsidiering van de opleiding, wat is de studiebelasting, hoe vind ik een 
opleidingsplaats/werkgever, hoe meld je je aan bij een opleiding, hoe ziet het onderwijsprogramma 
eruit. 
 
www.NAPA.nl 
 
Documenten, te downloaden via de website van de NAPA, (Nederlandse Associatie van Physician 
Assistants). In deze documenten valt veel te lezen en leren over het beroep Physician Assistant, 
handig voor de werkgever /management / vakgroep van je afdeling  
 
Werken met een PA 
https://www.napa.nl/dl-file.php?file=2014/06/folder-werk-met-een-pa.pdf 
 
Handreiking Implementatie Taakherschikking 
https://www.napa.nl/dl-file.php?file=2014/06/Handreiking_taakherschikking1.pdf 
 
Beroepsprofiel Physician Assistant 
https://www.napa.nl/dl-file.php?file=2017/11/NAPA-Beroepsprofiel-2017.pdf 
 
Werkformulier Taakherschikking 
https://www.napa.nl/dl-file.php?file=2019/10/Werkformulier-Implementatie-taakherschikking-Physician-
Assistant-def-2019.docx 
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Voorbeelden van taken die op dit moment uitgevoerd worden door PA’s RNG 

 

 Echografie: Supervisie laboranten, verslaglegging, laag complexe interventies. 

 Doorlichting: Uitvoer en verslaglegging van doorlichtonderzoeken 

 Interventie: Drainwissels, plaatsen PICC-lijnen, taken pre- en postprocedureel Informed 
Consent 

 Bucky conventioneel: Verslaglegging bucky onderzoek 

 CT IVP / blanco CT stenen 

 MRI Acute Kniepoli 

 Mammografie 

 Onderwijstaken voor laboranten / AIOS 

 Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek 

 Taken op het gebied van Kwaliteit 

 Uitvoeren sentinel node procedure bij mammacarcinoom en melanoom 

 Screenen en valideren van aanvragen 

 Superviseren bij cardiologische inspanningstesten 

 Superviseren bij contrasttoedieningen 

 Implementeren van nieuwe onderzoeks-/ behandelmethoden middels het opstellen van 
protocollen en werkinstructies 

 (Onder supervisie) beoordelen/verslaan van afgebakende onderzoeken 

 Beoordelen geacquireerde beelden (bepalen of extra beeldvorming nodig is) 

 

 

 


