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Inleiding 
 

 
Voor u ligt het jaarverslag over 2022 van de vakgroep physician assistants 
Maag-Darm-Leverziekten. De vakgroep is een onderdeel van de overkoepelende 

landelijke vereniging voor physician assistants, de NAPA. Gelukkig kon er dit jaar 
weer meer fysiek plaatsvinden. Afgelopen jaar hebben we ons vooral gefocust op 

kwaliteitsbevordering. Dit jaar wilden we hierop voortborduren. 
 

Samenstelling vakgroep 
 

Samenstelling bestuur vakgroep PA MDL 2022: 
 

Functie Naam Sinds Email 

Voorzitter Ebelien Brons In bestuur nov 2016, 

voorzitter nov 2018 

ebrons@rijnstate.nl 

voorzitter_MDL@napa.nl 

Secretaris Hester Straver In bestuur nov 2016, 

herkozen nov 2019 

htvelde@diakhuis.nl 

secretatis_MDL@napa.nl 

Algemeen 

lid 

Myrthe van 

Schaik 

In bestuur nov 2019 mvschaik@diakhuis.nl 

 

Algemeen 

lid 

Nicole van 

den Elzen 

In bestuur mrt 2020 nicole.vandenelzen@bern

hoven.nl 

 
Algemeen emailadres vakgroep: vakgroep-mdl@napa.nl. 

 
Aanspreekpunt commissie endoscopie: Myrthe van Schaik. 

Aanspreekpunt onderwijscommissie: Nicole van den Elzen. 
 

Eind 2022 verloopt het 2e bestuurstermijn van Hester. Zij zal het bestuur 
verlaten.  
Nicole heeft ook besloten het bestuur te verlaten vanaf eind 2022.  

Ebelien zal plaatsnemen in de ledenraad en mag daarom geen voorzitter van de 
vakgroep meer zijn. Zij zal nog wel in het bestuur blijven. 

We hebben een vacature uitgezet voor 2 nieuwe bestuursleden. Hier is echter 
(nog) geen reactie op gekomen. Myrthe zal daarom doorschuiven naar de positie 
van voorzitter. Voorlopig zal het bestuur dan uit 2 leden bestaan. 

 

Bijeenkomsten 
Het bestuur is in 2022 tweemaal digitaal bijeen gekomen: 19 januari en op 12 
oktober. De vakgroepvergadering van april 2022 heeft digitaal plaatsgevonden. 

Helaas waren daarbij maar 8 vakgroepleden aanwezig, waarvan 4 bestuursleden. 
Tijdens het PA Invest was er dit jaar geen ruimte ingepland voor vakgroep 

vergaderingen. Op 2 december zijn we met een klein deel van de vakgroep 
samen uit eten geweest met als doel om elkaar beter te leren kennen buiten 
vergaderingen om. 
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Contacten NAPA 
De voorzitter en de secretaris van onze vakgroep hebben dit jaar weer 

deelgenomen aan de NAPA themadag in juni. Deze dag stond in het teken van 
richtlijnen. We hebben onder andere kennis opgedaan over het proces van 
richtlijnontwikkeling. Ook was er ruimte voor het thema ‘juridisch’ en werd de 

nieuwe site gepresenteerd. 

Samenwerking wetenschappelijke vereniging 
De Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Leverziekten (NVMDL) 
Op 29 april is er een online vergadering geweest met de werkgroep 

taakherschikking. Tijdens deze vergadering is gesproken over de ontwikkelingen 
vanuit de NVMDL, V&VN MDL, VE en de PA MDL. Daarbij zijn onder andere de 

verschillende herziene werkformulieren besproken, is er akkoord gegeven voor 
het basisdocument taakherschikking en is er gesproken over de onrust op de 
arbeidsmarkt voor jonge MDL artsen. 

 
PA’s in commissies van de NvMDL/NvGE: 

- Ebelien Brons is lid van de commissie Voeding. 
- Niek Warringa is lid van de commissie Neurogastroenterologie en Motiliteit. 
- Myrthe van Schaik is lid van de commissie Endoscopie.  

 

Activiteiten vanuit de vakgroep 
- We hebben minister Ernst Kuipers vanuit de vakgroep gefeliciteerd met zijn 

benoeming als minister van VWS. 

- Frederieke de Bruijne is 12 november geïnstalleerd als lid van de 
verenigingsraad van Crohn & Colitis NL. 

Doelen jaarplan 
Scholing organiseren 

Het is dit jaar niet gelukt een scholing te organiseren. Dit doel wordt 
doorgeschoven naar volgend jaar. 

 
Evaluatie kwaliteitsvisitatie NVMDL 
Tijdens de DDD is een bijeenkomst geweest van de werkgroep taakherschikking. 

Fysieke kwaliteitsvisitatie VS/PA is te tijdrovend. Het huidige formulier wordt 
meer concreet gemaakt en dit wordt dan een papieren visitatie in plaats van 

fysiek. 
 
Organiseren PA MDL–dag 

Het is niet gelukt een PA MDL-dag te organiseren. We zijn op 2 december met 
een klein deel van de vakgroep uit eten geweest. 
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Financieel overzicht vakgroep MDL 
 

Per 2023 is de wijze van financiering voor vakgroepen gewijzigd. Niet gebruikt 
budget kan niet langer worden doorgeschoven naar het aankomende jaar. Per 
jaar is er per vakgroep 1000 euro scholingsbudget beschikbaar. Indien niet 

gebruikt, komt dit per 31 december dat jaar te vervallen.  
 

Wel kun je als vakgroep aanspraak maken op een NAPA breed scholingsbudget, 
indien dit nog niet verbruikt is. Dit bedrag is maximaal 12.000 per jaar.  
 

 1 januari NAPA budget Uitgaven 31 december 

2018 € 0,00 € 1000,00 € 315,51 € 684,49 

2019 € 684,49 € 1000,00 € 0,00 € 1684,49 

2020 € 1000,00 € 1000,00 € 480,00 € 1520,00 

2021 € 1000,00 € 1000,00 € 845,16 € 1154,84 

2022 € 1000,00 € 1000,00 € 0 € 0,00 

 


