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PREAMBULE

1: VOORWOORD

Het voorliggende rapport is het resultaat van het
gezamenlijke overleg tussen vertegenwoordigers van de
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie(NVR),de
Nederlandse Associatie Physician Assistants(NAPA)en
Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland,
afdeling Verpleegkundig Specialist(V&VN VS). Beide
verenigingen hebben overeenstemming bereikt over
herverdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen
het vak Reumatologie.
Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van het
document"Handreiking Taakherschikking van de KNMG"
en het "Blauwdruk Consensusdocument Taakherschikking".
Het betreft hier een dynamisch rapport dat in de loop van
de tijd kan worden aangepast.

Dit document heeft als doel informatie te bieden ter
ondersteuning van het implementeren van taakherschikking door inzet van Verpleegkundig Specialist en Physician
Assistant binnen de reumatologie. Het document beschrijft
zoals taakherschikking bedoeld is vanuit opleiding en
Wetgeving en is geen weergave van hoe taakherschikking
actueel is vormgegeven binnen de Reumatologie in
Nederland. Het document is het resultaat van een opdracht
van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie(NVR)
aan de Werkgroep Multidisciplinaire Reumazorg, waarin
vertegenwoordigers c.q. leden van zowel de NVR als de
Nederlandse Vereniging voor Health Professionals in de
Reumatologie(NHPR)zitting hebben genomen, waarbij er
door de leden contact is gehouden met de Nederlandse
Associatie Physician Assistants(NAPA)en de vereniging
voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
Reumatologie inclusief V&VN VS Netwerk Reumatologie.
Als leidraad is gebruik gemaakt van het document"Handreiking Taakherschikking", opgesteld door KNMG, NAPA
en V&VN VS. Het is de intentie dat het consensusdocument
jaarlijks op de agenda zal worden geplaatst van zowel NVR,
V&VN-VS Netwerk Reumatologie en NAPA-vakgroep Reumatologie ter actualisatie van nieuwe ontwikkelingen. Het
document zal in elk geval eens per 2jaar worden herzien.
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1.1. TAAKVERSCHUIVING EN TAAKHERSCHIKKING
BINNEN DE MULTIDISCIPLINAIRE REUMAZORG

•

De positionering van de health professionals binnen de NVR
• is een van de speerpunten in het Strategisch Beleidsplan
NVR 2011-2016'Reumatologie: zichtbaar beter!'
110
In opdracht van de NVR is de werkgroep Multidisciplinaire
110
Reumazorg samengesteld. Deze werkgroep heeft als
opdracht gekregen de huidige stand van zaken en
• toekomstige mogelijkheden met betrekking tot de multidisciplinaire reumazorg in Nederland te inventariseren. Er is
O
daarop een drietal adviezen geformuleerd ter bevordering
van een continue dialoog tussen de betrokken disciplines
S
gericht op het verhelderen van taken en posities van alle
betrokken zorgverleners ten behoeve van optimale zorg
111
voor de patiënt met een reumatische aandoening:

• •Het(verder)verbeteren van de positie en verhoudingen
van de diverse disciplines op verenigingsniveau.
110
•Het(verder)verbeteren van de positie en verhoudingen
van verschillende disciplines op de werkvloer.
41) • Het verder uitbouwen van multidisciplinaire reumazorg op
de werkvloer.
11
Het bestuur van de NVR heeft de werkgroep Multi• disciplinaire reumazorg daarnaast opgedragen een tweetal
documenten te realiseren:
• • Document Multidisciplinaire Zorg Reumatologie
Dit document exploreert hoe multidisciplinaire zorg binnen
01, de Reumatologie de kwaliteit van zorg vanuit het patiënten
perspectief naar een hoger niveau kan brengen. Het doet
10
de suggestie een meer structurele dialoog te voeren,
zowel op het niveau van de werkvloer als op het niveau
40
van de verenigingen. Het document is geschreven voor
alle stakeholders binnen de multidisciplinaire reumazorg,
110
namelijk patiënten, een breed palet aan zorgverleners,
leidinggevenden en bestuurders betrokken bij reumazorg,
11 zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.
• Consensusdocument Taakherschikking Reumatologie
e
Dit document beschrijft de door wetswijziging mogelijk
gemaakte taakherschikking naar Verpleegkundig
'
O
Specialisten(VS)en Physician Assistants(PA)binnen de
Reumatologie.
110
Het doel van dit document is om de VS & PA te positioneren,
kaders te bieden waarbinnen gewerkt kan worden waarbij
110
samenwerkingsafspraken dienen te worden vastgelegd.

