PHYSICIAN ASSISTANT (PA)
KENT U DEZE ‘NIEUWE’
MEDISCHE BEROEPSGROEP AL?
De Physician Assistant, PA, is in Nederland een relatief nieuwe
beroepsgroep. In 2003 studeerden de eerste PA’s in Nederland af.
U komt de PA overal tegen, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk,
in het ziekenhuis, bij de polikliniek of in de operatiekamer. Bij de
afdeling Radiotherapie in het Antoni van Leeuwenhoek zijn sinds
2007 PA’s werkzaam.
De PA is geen arts, maar een medisch
opgeleide zorgverlener die zelfstandig
taken van een arts overneemt binnen een
specifiek aandachtsgebied. De PA heeft
een masteropleiding afgerond na een
HBO-opleiding in de gezondheidszorg.
Op de afdeling Radiotherapie behandelt
en begeleidt de PA zelfstandig patiënten.
Er is een goede overlegstructuur
en een nauwe samenwerking met
de radiotherapeut-oncoloog en het
multidisciplinaire behandelteam.
U kunt de PA tegenkomen tijdens het

intake gesprek, bij de controles tijdens
uw behandeling en na afloop van de
behandeling bij de na-controles.
Soms is uw PA ook uw contactpersoon
binnen het Antoni van Leeuwenhoek.

VEELGESTELDE VRAGEN
Kan een PA mijn
hoofdbehandelaar zijn?

Hoe word je PA?

Ja, op de afdeling Radiotherapie kan een
PA uw hoofdbehandelaar zijn. Dit houdt
in dat deze verantwoordelijk is voor uw
behandeling. Als er vragen of problemen
zijn kunt u bij de PA terecht.

De opleiding tot PA is een opleiding
op masterniveau die 2,5 jaar duurt.
Om toegelaten te worden tot deze
masteropleiding is een medisch HBOopleiding nodig met minimaal twee jaar
relevante werkervaring.

Neemt een PA alle beslissingen
over mijn behandeling zelf?

Mag een PA medicatie
voorschrijven?

De PA is bevoegd om zelfstandig
beslissingen over een behandeling te
nemen. Echter werkt de PA altijd in een
samenwerkingsverband met een medischspecialist. Op de afdeling Radiotherapie
werkt de PA altijd nauw samen met de
radiotherapeut-oncoloog. Patiënten
worden regelmatig besproken in een
overleg met meerdere en verschillende
soorten medisch specialisten die allen
deskundig zijn in hetzelfde specifieke
aandachtsgebied. Er zijn dus altijd
meerdere medisch specialisten betrokken
bij uw behandeling.

Ja, een PA is wettelijk bevoegd om
medicatie voorschrijven, mits dit
valt binnen het gebied van haar/zijn
expertise.

Hoe kan ik mijn PA bereiken?
Alle PA’s zijn, net als alle behandelaars,
bereikbaar via het algemene nummer van
het ziekenhuis. Het telefoonnummer is
020 512 9111.

