Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding
oktober 2005
drs D.C. Duchatteau, MBA
L.J. Schmit Jongbloed, arts MBA

LSJ Medisch Projectbureau
Rijnsburgerweg 10, poortgebouw
2333 AA Leiden
071 - 5232900
www.lsjmp.nl / info@lsjmp.nl

1

Inhoudsopgave
Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

BIJLAGEN

Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Literatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Overige bronnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Afkortingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

1. NP en PA, de ontwikkeling in vogelvlucht . . . . . . . . . . . . .8
2. De opleidingen ANP en PA vergeleken . . . . . . . . . . . . . . . .11
3. De werkzaamheden van NP en PA vergeleken . . . . . . . . .13
4. Positionering van de nieuwe professional . . . . . . . . . . . .18
5. Te verwachten ontwikkelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
5.1 Juridische inbedding en positionering
5.2 Convergentie?
5.3 Aantallen
5.4 Trends in vraag
6. Conclusies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

2

Voorwoord
Eén van de innovaties in de zorg die in de afgelopen vijf jaar
een hoge vlucht heeft genomen is de introductie van nieuwe
beroepen/functies in de zorg. Het meest in het oog
springend zijn de nurse practitioner en de physician
assistant.1 Na een voorzichtige start zijn inmiddels ruim 100
van deze nieuwe professionals afgestudeerd en werkzaam in
de zorg. Er zijn veertien opleidingen erkend met een jaarlijkse
instroom van meer dan 300 studenten. Ook in de Brabant
Medical School is enthousiast op deze ontwikkeling ingespeeld. Fontys Hogescholen heeft een geaccrediteerde en
bekostigde opleiding Advanced Nursing Practice, terwijl
verschillende bij de BMS aangesloten ziekenhuizen een fors
aantal studenten naar deze opleiding hebben gezonden.
Tegelijkertijd hebben we opgemerkt dat het veld rond deze
nieuwe beroepen en opleidingen sterk in beweging is. Hoe
worden nurse practitioner en physician assistant gepositioneerd in de taak- en functieopbouw van de ziekenhuizen en in
de eerstelijns zorg?
1

Wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen beide posities?
Hoe denken de verschillende beroepsgroepen erover, wat is de
visie van het management van de ziekenhuizen? Welke ontwikkelingen kunnen worden verwacht in juridische zin m.b.t.
verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Om antwoorden te
krijgen op deze vragen heeft de BMS LSJ Medisch
Projectbureau gevraagd hiernaar een inventariserend onderzoek te doen. Het rapport van LSJ treft u hierbij aan.
Voor ons is de kernvraag hoe wij in de BMS op deze ontwikkelingen kunnen inspelen. Het rapport van LSJ geeft antwoorden op deze vragen en geeft daarmee ook richting aan de
koers die wij nu op korte termijn moeten inslaan. Het is duidelijk dat zowel de nurse practitioner als de physician assistant een vaste positie verworven heeft in het veld van de
beroepen en functies in de zorg. Daarbij lijkt het erop dat de
beroepsgroep aanstuurt op eigen onderscheiden posities en
dat de overheid dit volgt met een eigen juridische status voor
elk van beide functies.

Naast nurse practitioner en physician assistant zijn ook nog andere nieuwe

beroepen en opleidingen geïntroduceerd, bijvoorbeeld SEH-artsen, medisch ingenieurs en medisch psychologen. Deze blijven in dit rapport verder buiten beschouwing.
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Bovendien is er duidelijk sprake van twee gescheiden opleidingen met aanzienlijke onderlinge verschillen in curriculum. De
BMS zal met deze ontwikkelingen rekening dienen te houden
en zal dat ook daadwerkelijk doen.
De resultaten van het onderzoek van LSJ laten ook een
ander beeld zien. Als we kijken naar de werkelijke beroepspraktijk van nurse practitioners en physician assistants, dan
is er weinig bewijs te vinden voor de stelling dat de nurse
practitioner in hoofdzaak werkzaam is in het verpleegkundig domein en de physician assistant daarentegen vooral in het medisch domein. Wat de physician assistant
betreft is deze stelling wel juist, maar voor de nurse
practitioner is er geen sprake van eenduidige functies in het
verpleegkundig domein. Het merendeel van de nurse
practitioners werkt tenminste gedeeltelijk (en soms grotendeels of zelfs geheel) in het medisch domein. De divergentie
in twee afzonderlijke posities en opleidingen dreigt
verstarrend te werken, hetgeen juist bij zo’n nieuwe
ontwikkeling erg te betreuren is. De BMS is van mening dat
de traditionele opdeling in medisch en verpleegkundig
domein niet meer van deze tijd is. Het kenmerkende van de
nieuwe beroepen in de zorg is juist dat ze de domein-

grenzen overschrijden. Als we spreken over nieuwe
beroepen en functies in de zorg, dan moeten we denken aan
een grote variëteit aan posities. Voor degenen die deze
posities gaan bekleden zal er sprake zijn van een aantal
gemeenschappelijke competenties. Maar er zal evenzeer
sprake zijn van een groot aantal functie-specifieke
competenties, die per functie fors uiteen zullen lopen.
Op die situatie zouden de opleidingen moeten inspelen.
Dat betekent in de ogen van de BMS dat er op termijn
sprake zal moeten zijn van een convergentie van de huidige
ANP- en PA-opleidingen in een gezamenlijke opleiding
Advanced Health Practitioner. Zo’n gezamenlijke AHP-opleiding zou een aantal gemeenschappelijke onderdelen moeten bevatten, die voortvloeien uit de gemeenschappelijke
competenties die alle nieuwe professionals zullen moeten
hebben. Daarnaast moet de opleiding een groot aantal
variabele onderdelen bevatten, in te vullen in overeenstemming met de specifieke competenties voor een bepaalde
positie. Omdat de nieuwe professionals een grote rol zullen
moeten spelen in het kader van functiedifferentiatie en
taaksubstitutie, zal de opleiding hoe dan ook een duidelijk
medisch karakter moeten hebben.
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Hoe paradoxaal dat ook moge klinken, de ontwikkelingen
van dit moment maken het echter onvermijdelijk om ook
binnen de BMS voorlopig te werken met twee aparte
opleidingen voor nurse practitioner en physician assistant.
Maar we moeten ertegen waken dat dit onderscheid tussen
beide functies en opleidingen al te zeer wordt geïnstitutionaliseerd. De werkelijke functievervulling geeft eerder aanleiding tot convergentie van beide opleidingen. Het verdient
daarom aanbeveling bij de invulling van de curricula van
beide opleidingen nu al rekening te houden met een dergelijke convergentie op termijn.
Tenslotte, het is erg wenselijk dat er nader onderzoek wordt
gedaan naar deze posities. In de eerste plaats om de vraag te
beantwoorden “Wat doet een nurse practitioner respectievelijk physician assistant precies?”. In de tweede plaats moet
ook de vraag “Wat kost een nurse practitioner en/of
physician assistant precies, en wat levert hij/zij op?”
beantwoord worden.
17-10-2005,
drs. H.L. Hendrix, MPA,
directeur Brabant Medical School
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Inleiding
Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat LSJ
Medisch Projectbureau heeft uitgevoerd in opdracht van de
Brabant Medical School (BMS) naar ontwikkelingen rond de
introductie van de nieuwe professionals Nurse Practitioner
(NP) en de Physician Assistant (PA). Deze rapportage beoogt:
a) inzicht te verschaffen in verschillen en overeenkomsten
tussen de nieuwe professionals NP en PA (opleiding, werk
en positionering);
b) een inschatting te maken van de te verwachten ontwikkelingen als grond voor beleid voor de BMS en overige geïnteresseerden.
Het onderzoek is verricht in twee fasen. De eerste fase
(mei – juni 2005) bestond uit een literatuuronderzoek
alsmede een schriftelijke enquête binnen de BMS onder managers, medici, NP’s en PA’s. Alle bij de BMS aangesloten ziekenhuizen hebben aan deze enquête meegewerkt. In de tweede
fase (juli – september 2005) van het onderzoek zijn met een
aantal respondenten vervolggesprekken gevoerd op basis van

de resultaten van de enquête. Daarnaast is
gesproken met personen die betrokken zijn bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe professionals. Dit betrof vertegenwoordigers van de overheid, ziekenhuizen, opleidingsinstellingen, beroepsverenigingen, koepelorganisaties en verzekeraars
(zie bijlage 2).
In de eerste paragraaf worden in vogelvlucht de ontwikkelingen in de afgelopen jaren rondom de introductie van de nieuwe professionals in de zorg geschetst. Ook zal beknopt
worden ingegaan op ervaringen in het buitenland. De tweede
paragraaf gaat nader in op de opleidingen ANP en PA.
Verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende opleidingen worden benoemd. Paragraaf drie gaat in op verschillen
en overeenkomsten tussen de werkzaamheden van de NP en
de PA. In paragraaf vier wordt nader ingegaan op het positioneringsvraagstuk: medisch of verpleegkundig domein.
Paragraaf vijf beschrijft een waarschijnlijk scenario voor de
ontwikkelingen rondom de nieuwe professional.
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In deze paragraaf wordt nader ingegaan op juridische ontwikkelingen, financiering van de opleiding, capaciteitsplanning,
het “convergentievraagstuk” en verwachte ontwikkelingen in
de vraag naar NP’s en PA’s. De rapportage wordt afgesloten in
paragraaf 6 met enkele conclusies en aanbevelingen.
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1. NP en PA, de ontwikkelingen in vogelvlucht
Nederland
De introductie van de zogeheten ‘nieuwe professionals’ is in
Nederland nog geen tien jaar oud. De eerste nieuwe professionals, Groningse Advanced Practice Nurses 2, kwamen vijf
jaar geleden op de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn er ruim 370
NP’s en ruim 100 PA’s (i.o.) werkzaam in de zorg.
Vanaf 2002 verschijnt de nieuwe professional veelvuldig in
beleidsdocumenten: de Arts van Straks, een nieuw medisch
opleidingscontinuüm (KNMG, 2002), Taakherschikking in de
Gezondheidszorg (RVZ, 2002), Evaluatie Wet BIG (ZonMw,
2002), De zorg van Morgen, flexibiliteit en samenhang (commissie LeGrand, 2003). In deze beleidsnotities wordt meestal
nog gesproken over ‘de nieuwe professional’, zonder dat
wordt geëxpliciteerd of er op NP’s of PA’s wordt gedoeld.
2

De opleiding heet Advanced Nursing Practice (ANP). Een van de mogelijkheden

De opleiding Advanced Nursing Practice
In 1997 is de eerste opleiding Advanced Nursing Practice
(ANP) aan de Hanzehogeschool in Groningen van start
gegaan. Deze ontwikkeling is begonnen als een door
betrokken partijen zelf bekostigd initiatief. Pas later
volgden accreditatie en bekostiging. Momenteel bestaat
naast de bekostiging van het onderwijs, ook een stimuleringssubsidie van het ministerie van VWS om de ontwikkeling van nieuwe professionals te bevorderen.
In januari 2000 is de eerste groep NP’s afgestudeerd.
Inmiddels zijn er in Nederland 370 NP’s werkzaam.
De opleiding ANP wordt momenteel naast de Hanzehogeschool aangeboden aan de Hogeschool InHolland
(Diemen), Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam,
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Utrecht,
Hogeschool Zuyd, Saxion Hogescholen en Fontys
Hogescholen.

na het afstuderen is te gaan werken als Nurse Practitioner. Daar niet alle afgestudeerde ANP-ers als NP gaan werken, is het formeel onjuist om alle afgestudeerden als NP aan te duiden. In deze notitie wordt het onderscheid Advanced
Practice Nurse / Nurse Practitioner niet gehanteerd.
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De opleiding Physician Assistant
De PA-opleiding is in 2001 gestart aan de Academie
Gezondheidszorg Utrecht 3, vanuit de afdeling thorax-hartchirurgie van het UMC Utrecht. In 2003 is de opleiding door
de NVAO geaccrediteerd en in 2004 is de opleiding erkend
als bekostigde HBO-zorgmaster. Voor de opleiding tot PA is
dezelfde stimuleringsregeling (VWS subsidie) van kracht als
voor de ANP-opleiding. De eerste 5 PA’s zijn september 2004
afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht (HU). In 2005 is het
tweede cohort aan de HU afgestudeerd.
Momenteel zijn er 57 PA’s in opleiding aan de HU. Recent is
ook de opleiding aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen
(HAN) gestart. Aan de HAN zijn momenteel 40 PA’s in opleiding. Per september 2005 zijn ook de Hanzehogeschool
Groningen en InHolland Graduate School Diemen met hun
opleiding tot PA gestart.
Per september 2005 is tevens aan de Hogeschool Rotterdam
de opleiding Physician Assistant, Klinische Verloskunde
geaccrediteerd.

VS 4
De nieuwe professional, zowel de NP als de PA, deed zijn
intrede in de VS in 1965. Een artsentekort in de ‘primary
care’ sector lag ten grondslag aan de introductie van de
nieuwe professional. In 2001 werkten er in de VS 46.000 PA’s
en 58.000 NP’s, in totaal 104.000 nieuwe professionals. In de
VS werken een kleine 850.000 artsen. Hiermee komt de ratio
NP/PA : arts op 1 : 8.
De PA is reeds in 1971 erkend door de American Medical
Association (AMA). Vanaf 1980 breidde het medisch-diagnostisch takenpakket en het handelingsrepertoire van de PA
sterk uit. Erkenning door Medicare (een soort verzekering
voor ouderen) van de PA in 1986 was een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het vak. Sinds 1998 vergoedt
Medicare 85% van het artsentarief voor het medisch handelen van PA’s.
Momenteel hebben PA’s in 47 Amerikaanse staten voorschrijfbevoegdheid. Een efficiënte inzet van de PA is sterk
afhankelijk van deze bevoegdheid.

3

4

De Academie Gezondheidszorg Utrecht is een samenwerkingsverband van het
UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht.

Ontleend aan: Grunveld, J.E. (augustus 2004). Ervaringen uit de VS met PA’s en
NP’s. Utrecht: Prismant.
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De PA werkt in de VS altijd onder supervisie van een arts.
De NP daarentegen heeft zich in de VS nadrukkelijker als
zelfstandig professional (als verpleegkundige) gepositioneerd. Mede hierdoor ontstond over de positie van de NP
aanzienlijk meer discussie. De rol en de positie van de NP is
in de VS gevarieerder en onduidelijker dan die van de PA.
Alle evaluatie onderzoek dat in de VS is gedaan naar de
inzet van de NP en de PA toont positieve resultaten ten aanzien van zowel doelmatigheid als kwaliteit van zorg.
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2. De opleidingen ANP en PA vergeleken
Inleiding
De opleidingen ANP en PA zijn beide geaccrediteerde en
bekostigde masteropleidingen op HBO-niveau. Tussen beide
opleidingen bestaat een aantal verschillen die in deze paragraaf worden beschreven. Daarbij zij opgemerkt dat niet alle
ANP- en PA-opleidingen hetzelfde zijn. Er bestaan verschillen in de wijze waarop de verschillende hogescholen hun
curriculum hebben ingevuld. Onderstaande beschrijvingen
zijn derhalve soms generalisaties.
Instroom
Voor beide opleidingen zijn een relevante vooropleiding op
HBO (bachelors)niveau en werkervaring noodzakelijk. Voor
de opleiding ANP dient de student de opleiding HBOVerpleegkunde te hebben afgerond en geregistreerd te zijn
als verpleegkundige. Voor de opleiding tot PA is een relevante zorgopleiding op HBO niveau noodzakelijk. In de praktijk
heeft ongeveer de helft van alle PA’s in opleiding een verpleegkundige achtergrond.

De andere helft heeft een paramedische achtergrond, zoals
fysiotherapie 5.
Studieduur en studiebelasting
De opleiding ANP is een duale opleiding van 24 maanden
met in het eerste jaar een studiebelasting van 890 uur en in
het tweede jaar een studiebelasting van 940 uur (totaal 1830
SBU). Gemiddeld ligt de studiebelasting rond de 20 uur per
week. De opleiding tot PA duurt 30 maanden met in het
eerste en het tweede jaar een studiebelasting van 1120 uur
en in het derde jaar 560 uur (totaal 2800 SBU). Gemiddeld
ligt de studiebelasting op circa 32 uur per week.

5

Het is ook mogelijk om in beide opleidingen in te stromen op basis van een
afgeronde MBO- of brancheopleiding, gecombineerd met werkervaring en een
middels assessment vastgesteld HBO werk- en denkniveau.
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Ter vergelijking: de opleiding tot verpleegkundig specialist
duurt 16 tot 20 maanden en heeft een studiebelasting van
840 uur. Het studiekarakter van de ANP opleiding is duaal:
de professional is voor een deel van zijn tijd beschikbaar op
de werkplek. In hoeverre deze tijd gebruikt kan worden om
“regulier werk” te doen is zeer wisselend. Gemiddeld is de
ANP student de helft van de tijd voor regulier werk inzetbaar en de helft van de tijd bezig met de opleiding.
Hoeveel uur de student in opleiding tot PA beschikbaar is
voor reguliere werkzaamheden is afhankelijk van de wijze
waarop aan de duale inrichting van de opleiding is vormgegeven. Afhankelijk van de gekozen inrichting kan de student tot circa twee dagen per week beschikbaar zijn.
Inhoud
In beide opleidingen krijgt de student onderwijs in klinische
vaardigheden, diagnostiek en behandeling. In de opleiding
tot PA ligt meer nadruk op (breed) klinisch redeneren,
diagnosticeren en (medisch technisch) handelen dan in de
ANP opleiding. Bij de ANP opleiding ligt in het verlengde van
de opleiding tot verpleegkundige meer nadruk op professionele rolontwikkeling en wetenschap. Er bestaan aanzienlijke
verschillen in de invulling van de studieprogramma’s aan

verschillende hogescholen. Een punt van onderscheid dat op
de meeste, zo niet alle, plaatsen is terug te vinden is de focus
van de medische kennis. Waar bij de ANP opleiding de focus
ligt op medische kennis met betrekking tot specifieke
patiëntencategorieën is de PA opleiding meer gericht op
brede kennis binnen de geneeskunde, met een nadruk op
medische kennis binnen een specifiek specialisme.
Docenten
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat in de PAopleiding meer onderwijs wordt gegeven door medici. Bij de
ANP-opleiding hebben meer docenten een verpleegkundige
achtergrond. Bij de ANP-opleiding ligt tevens een grote
nadruk op de rol van de leermeester: een medisch specialist
die de student begeleidt in zijn of haar ontwikkeling.
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3. De werkzaamheden van NP en PA vergeleken
Veranderingen in het beroepengebouw
De NP en de PA zijn beide nieuwe professionals in het beroepengebouw. Deze ontwikkeling is niet zonder meer los te
bezien van andere ontwikkelingen in de beroepenstructuur,
zowel binnen het verpleegkundig als binnen het medisch
beroepengebouw.
De verpleegkundige beroepenstructuur is aan verandering
onderhevig. Op dit moment zijn HBO opgeleide verpleegkundigen werkzaam op verschillende niveaus:
• verpleegkundige (kwalificatieniveau 5)
• verpleegkundig specialist
“Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige
die werkt voor een nauw omschreven patiëntencategorie
in de directe patiëntenzorg met als opdracht deze te
verbeteren door onderzoek, onderwijs, consultatie en
innovatie” (VAZ, 2004).

• gespecialiseerd verpleegkundige
“Een gespecialiseerd verpleegkundige is een verpleegkundige met een door de LRVV 6 erkend getuigschrift voor
de directe zorgverlening aan een bepaalde groep
patiënten. De handelingscontext is een verpleeg- en/of
behandeleenheid die dusdanig afwijkend is dat specifieke kennis nodig is om te kunnen verplegen” (VAZ, 2004).
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan IC-verpleegkundige, dialyseverpleegkundige of kinderverpleegkundige.
Daarnaast kunnen verpleegkundigen verschillende post-HBO
opleidingen volgen in bijvoorbeeld diabetesverpleegkunde of
hart- en vaatverpleegkunde waarmee de verpleegkundige
zich specialiseert, zonder hiermee te kwalificeren als verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige.
De functies specialistisch verpleegkundige en verpleegkundig specialist worden op verschillende plaatsen op verschillende wijze ingevuld.
6
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Landelijke Regeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Hierdoor ontbreekt een eenduidig begrippenkader. Naar
verwachting komt op korte termijn meer duidelijkheid over
de nieuwe invulling van de verpleegkundige beroepenstructuur wanneer de het project Verpleegkundige
Beroepenstructuur en Opleidingscontinuüm (VBOC) hieromtrent advies uitbrengt (zie ook paragraaf 5).
Niet alleen het verpleegkundig beroepengebouw, maar ook
het medisch beroepengebouw is aan verandering onderhevig.
In de afgelopen jaren is de beroepen- en opleidingsstructuur
aanzienlijk gewijzigd. Zo hebben recent de ziekenhuisarts, de
eerste hulp arts en de basisspecialist hun intrede gedaan. De
PA, de medisch ingenieur (ir. en ing.) en de technisch geneeskundige completeren de rij. Al deze ontwikkelingen moeten
leiden tot een grotere doelmatigheid en een hogere kwaliteit
van zorg. De onderwerpen taaksubstitutie en taakherschikking staan hoger op de agenda en in toenemende mate wordt
de vraag gesteld: “Is de medisch specialist de best geëquipeerde professional om deze taak uit te voeren?”. Wanneer de
vraag aan de orde is, is het goed om zich te realiseren dat
niet alleen de PA en de NP beschikbaar zijn.

Zo zal in het ene geval gekozen worden voor een PA, waar in
het andere geval de voorkeur uitgaat naar een ziekenhuisarts.
Met andere woorden: het vraagstuk rondom de NP en de PA is
niet tot deze beroepsgroepen beperkt.
Onderscheid lastig te duiden
De vraag wat de NP en de PA onderscheidt laat zich lastig
beantwoorden. Dit komt mede doordat er geen één op één
koppeling is tussen opleiding en beroep / functie. Het komt
voor, dat het werk dat in het ene ziekenhuis door een NP
wordt gedaan in het andere ziekenhuis door een PA wordt
gedaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meerderheid van de respondenten op de enquête binnen de BMS
aangeeft dat het onderscheid tussen de PA en de NP niet
duidelijk is.
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Bussemakers 7 omschrijft dit als volgt: “Wat betreft hun werkzaamheden in zorginstellingen wordt veelal aangenomen dat
PA’s meer ‘medisch-technische’ handelingen uitvoeren c.q.
daarvoor gekwalificeerd zijn, en NP’s zich vooral op ‘care’aspecten richten. In de praktijk binnen instellingen blijkt dat
zowel het takenpakket van de NP’s als van de PA’s in grote
mate ad hoc worden ingevuld, afhankelijk van de genoten
vooropleiding (in beide gevallen meestal verpleegkundige),
ervaring en werkrelatie met de superviserende arts. Ook de
werkdruk en de beschikbaarheid van artsen of arts-assistenten
speelt een rol in de mate van overdracht van werkzaamheden.
Zowel uit onderzoek als in de praktijk komt het beeld naar
voren dat aan de keuze voor het aantrekken van een PA of een
NP zelden expliciet beleid van de instelling of de afdeling ten
grondslag ligt, en dat hun takenpakketten grotendeels overeenkomen.”

7

Bussemakers, H.J.J.M. (september 2005). Taakherschikking in de huisartsenzorg.
De effecten van taakherschikking op de behoefte aan (para)medici en verpleeg-

Toch is het niet onmogelijk om enkele onderscheidende
karakteristieken te benoemen, zij het dat voor elk van onderstaande typeringen voorbeelden zijn te benoemen die de typering logenstraffen.
Typering 1: ziekte gerelateerd vs. specialisme gebonden
Verschillende onderzoekers en partijen in het veld kwalificeren de NP als een professional die zich richt op specifieke
ziektegerelateerde patiëntengroepen. De PA kent deze koppeling aan een specifieke patiëntengroep doorgaans niet.
De PA is daarmee breder inzetbaar, zij het dat de inzet wel
specialisme gebonden is.
Zo richt een NP zich bijvoorbeeld op de behandeling van
diabetespatiënten. “Voor deze diagnosegroep mag de NP
medische handelingen verrichten waarvoor hij / zij
bekwaam en bevoegd is. PA’s zijn gebonden aan medisch
specialisme gerelateerde patiëntengroepen. Een voorbeeld
hiervan is een PA die een gedeelte van de medische zorg op
de afdeling Interne Geneeskunde voor zijn / haar rekening
neemt. De PA mag op deze afdelingen medische handelingen uitvoeren (waarvoor hij / zij bekwaam en bevoegd is)
onafhankelijk van de medische diagnose.

kundigen. Leiden: STG.
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NP’s zijn dus in feite specialistischer opgeleid dan PA’s.” 8
Deze indeling wordt ondersteund door onderzoek van
Roodbol 9 en de NFU 10.
De beroepsvereniging van Nurse Practitioners, de NVNP,
deelt bovenstaande mening over de indeling overigens
niet 11. Er zijn verschillende voorbeelden te benoemen van
NP-ers die niet ziekte gerelateerd werken. Een voorbeeld
hiervan is een aan Fontys opgeleide NP neonatologie.

8

Bruurs, M.J.H. en G.T.W.J. van den Brink (november 2002). Notitie Nurse
Practitioners & Physician Assistants. Nijmegen: HAN, faculteit GGM.

9

Roodbol, P.F. (maart 2005). Dwaallichten, struikeltochten, tolwegen en zangsporen (dissertatie). Groningen: RUG.

10

VAZ-rapport (februari 2004). Nieuwe Professionals in de gezondheidszorg.
VAZ-nr: 040258. Utrecht: VAZ.

11

NVNP (2004). Reactie op de notitie van de VAZ, gepubliceerd op www.nvnp.nl

Typering 2: cure versus care
Een veel gehoorde typering is: NP = care, PA = cure.
Ook deze typering kent voor- en tegenstanders. Analoog aan
deze verdeling, worden ook genoemd: chronische zorg of
langer durende begeleiding door de NP versus kort-cyclische
of medisch technische interventies door de PA. Anders
gezegd: begeleiding versus interventie. Ook voor deze indeling geldt: voorbeelden te over die de indeling logenstraffen.
Uit zowel de enquête als uit de gesprekken bleef deze tweedeling echter hardnekkig naar boven komen.
Typering 3: medisch versus verpleegkundig domein
Dit is misschien wel de meest omstreden typering. Aan deze
typering is in deze rapportage een eigen paragraaf gewijd (zie
paragraaf 4, positionering van de nieuwe professional).
Op deze plek wordt volstaan met op te merken dat de NP
zowel verpleegkundige als medische taken verricht en dat de
PA uitsluitend medische taken verricht. Gecombineerd met de
verpleegkundige achtergrond van de NP en de gevarieerde
achtergrond van de PA, bestaat er in het veld onder zowel
medici als onder managers het beeld dat de NP primair gepositioneerd dient te worden in het verpleegkundig domein en
de PA in het medisch domein. Deze indeling behoeft nuancering. Hier wordt in de volgende paragraaf op teruggekomen.
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Typering 4: patiëntsubstitutie versus taaksubstitutie
In haar dissertatie stelt Roodbol dat er bij de NP niet zozeer
sprake is van taaksubstitutie, als wel van patiëntsubstitutie:
nadat de diagnose door de arts is gesteld en de hoofdlijnen
van behandeling zijn vastgesteld, wordt de zorg voor de
patiënt overgedragen aan de NP (voor de verpleegkundige zorg
functioneert de NP als autonoom professional, voor de medische zorg onder supervisie). Voor de PA geldt deze plaats in
het medisch proces niet. De PA diagnosticeert en (be)handelt
binnen de met de arts afgesproken kaders (en vooralsnog
onder supervisie van de arts). Veelal zijn de handelingen
beperkt tot een limitatieve set van gesubstitueerde taken.
Deze indeling maakt duidelijk dat een typering in termen van
‘smal’ en ‘breed’ niet zinvol is. Enerzijds kan worden beredeneerd dat de NP smaller inzetbaar is daar deze zorg levert
voor één patiëntencategorie, terwijl de PA inzetbaar is voor
het gehele specialisme. Anderzijds kan worden beredeneerd
dat de NP zorg levert in de volle breedte, terwijl de PA een
beperkt en dus smaller takenpakket heeft.

medische taken met name een bijdrage aan de doelmatigheid
van zorg, terwijl de NP vooral een bijdrage aan de kwaliteit en
continuïteit van zorg levert. In de studie “Nieuwe professionals in het medisch domein” 12 wordt een dergelijke verwachting geuit. Dit beeld leeft sterk onder medici. Ook veel managers in de zorg geven aan van de PA grotere doelmatigheidseffecten te verwachten dan van de NP. Empirisch onderzoek
naar de juistheid van dit beeld is onvoldoende voorhanden.
Het risico dat dit stereotype beeld het karakter van een selffulfilling prophecy krijgt is reëel.

Typering 5: substitutie versus kwaliteit
Een hardnekkig vooroordeel over het onderscheid tussen NP’s
en PA’s is het volgende: de PA levert door substitutie van

12 Grunveld, J.E. en M. Derks (december 2003). Nieuwe professionals in het medisch

“Zaalarts”
Naast de substitutie van “medisch technische taken”, vervult de PA vaak de rol van “zaalarts”. Nu wordt deze functie,
met name in Groningen, ook vervuld door NP’s. Velen merken hierbij op dat hier sprake lijkt te zijn van PA-werk dat
door een NP wordt vervuld. Gezien eerder genoemde typeringen ligt het meer voor de hand om deze taak toe te dichten aan een PA dan aan een NP.

domein. Een verkenning ten behoeve van het Capaciteitsorgaan Medische en
Tandheelkundige Vervolgopleidingen. Utrecht: Prismant.
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4. Positionering van de nieuwe professional
Er bestond behoefte aan invulling van deze taak op een
moment dat de NP de enige was die zich hiervoor kwalificeerde. Er was immers in de beginjaren van de NP nog geen
PA (zie paragraaf 1, NP en PA, de ontwikkeling in vogelvlucht). Deze historische ontwikkeling is volgens verschillende gesprekspartners de oorzaak van het ten onrechte
inzetten van NP’s als PA. Ook het ministerie van VWS
spreekt van “veelvuldige inzet van NP’s op typische PA-functies” 13. Het ligt voor de hand dat hiermee onder meer op
de “zaalarts” functie wordt gedoeld.
Hoewel er geen sprake is van consensus rondom deze taak,
lijken de meeste betrokkenen de “zaalarts” functie als een
PA functie te bestempelen. Er zijn echter ook voorbeelden
waar de NP deze rol naar tevredenheid vervult. De bij Fontys
opgeleide NP Neonatologie is hier een voorbeeld van.

Samenvattend
Er bestaan veel karakteriseringen om het onderscheid tussen een PA en een NP te duiden. Elke karakterisering kan
met praktijkvoorbeelden worden onderbouwd, maar ook
met praktijkvoorbeelden worden ontkend. Er is vooralsnog
een te grote variatie in lokale invulling van de verschillende
taken en functies om een empirisch onderbouwde karakterisering te geven. Hoewel het wel mogelijk is om onderscheidende kenmerken te noemen lijkt er, gegeven de huidige
diversiteit aan taken en invullingen van de functie, meer te
zijn dat de NP en de PA bindt, dan dat hen onderscheidt.

13 Oudendijk, N.C. (november 2004). brief aan NVZ, kenmerk IBE-BO-2517753.
Den Haag: VWS.
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In de vorige paragraaf is gesproken over positionering van de
nieuwe professional in het medisch of het verpleegkundig
domein. Het beeld van de PA als professional in het medisch
domein en de NP als professional in het verpleegkundig
domein leeft bij velen. Het is echter nog maar de vraag of
grenzen tussen het medisch en het verpleegkundig domein zo
scherp zijn te formuleren 14. Bovendien kan de vraag worden
gesteld in hoeverre dit onderscheid functioneel is. Het klassieke “domeindenken” lijkt door de talloze succesvolle voorbeelden van taakherschikking in de zorg een achterhaalde discussie. Toch is deze discussie meer dan een achterhoedegevecht.
De positionering heeft mogelijk consequenties voor de juridische inbedding van de functie. Onderstaand wordt een karakterschets gegeven van de PA en de NP en hun positionering.
Wat dit betekent voor de juridische inbedding van de functie /
het beroep wordt in paragraaf 5.1 behandeld.

14

Duchatteau, D.C. (juni 2005). Omschrijving en afbakening van het begrip
medische diagnose. Achtergrondstudie bij: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg.
Medische diagnose: kiezen voor deskundigheid. Zoetermeer: RVZ.

PA
Enkele karakteristieken voor de taakuitoefening van de PA
zijn: zelfstandig klinisch redeneren, eigenstandig diagnosticeren vanuit een medisch referentiekader, medisch technisch
handelen en werken als ‘zaalarts’. Dit zijn taken die door vrijwel alle betrokkenen in het medisch domein worden gesitueerd. Het ligt dan ook voor de hand om de PA te kwalificeren
als professional in het medisch domein. Veel van de taken die
een PA uitvoert zijn taken die anders door een arts-assistent
worden uitgevoerd. Bij het verwerven van een eigen plek in
het beroepengebouw is het waarschijnlijk niet de NP, maar de
arts-assistent van wie de PA de meeste concurrentie te duchten
heeft. De meerwaarde van een PA ten opzichte van een artsassistent zien velen in de continuïteit die de PA biedt. De artsassistent verlaat de werkplek doorgaans weer na relatief korte
tijd, hetzij doordat de assistent een opleidingsplaats heeft verworven, hetzij doordat de opleiding is afgerond of elders
wordt voortgezet.
Juist tegen de tijd dat de assistent ervaring heeft opgedaan en
een grotere mate van zelfstandigheid heeft ontwikkeld, zoekt
hij zijn heil elders. De PA is een meer duurzame werkrelatie
aangegaan. In hem of haar geïnvesteerde tijd betaalt zich later
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op de werkplek terug. De PA moet dan ook vooral zijn plaats
verwerven tussen andere nieuwe professionals voor wie hetzelfde geldt: de ziekenhuisarts of de basisspecialist.
Hoewel de helft van de PA’s in opleiding een verpleegkundige
achtergrond heeft, beschikken niet alle PA’s reeds over een
eigen BIG-registratie. Dit impliceert dat voor deze beroepsgroep aanvullende regelgeving noodzakelijk is. Regeling als
zelfstandig beroep ligt voor de hand (zie verder paragraaf 5.1).
NP
Over de positionering van de NP bestaat meer discussie.
Verschillende belangrijke spelers lijken de NP te kwalificeren
als professional in het verpleegkundig domein. Zo stelt de
NFU 15 in de beleidsnotitie Nieuwe Professionals in de
Gezondheidszorg: “De NP kan gezien worden als een
verpleegkundige die op een bepaald deelgebied van de
verpleegkunde een bijzondere deskundigheid heeft verworven
en op dat gebied ook een aantal medische handelingen verricht.”. Hoewel er dus medische handelingen worden verricht
kan de NP in de visie van de NFU worden gezien als verpleegkundige.
15

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is de opvolger van

De beroepsvereniging NVNP schrijft hierover in het Jaarverslag
2004: “In de zomer werd deze discussie toegespitst omdat
duidelijk werd dat de positionering van de physician assistant
in het medisch domein zonder veel voorafgaande discussie
probleemloos zou gaan verlopen. Er werd daarbij gesteld dat
de PA op medisch gebied participeert en de NP op verpleegkundig. Dit is principieel onjuist: de PA staat naast de NP
gepositioneerd, beide als nieuwe zorgfunctionarissen die een
belangrijke taak hebben in de substitutie van medische taken,
maar dit doen vanuit een verschillende achtergrond.”
Uit recent onderzoek 16 blijkt dat maar liefst 70% van de NP’s
medische diagnoses stelt, hetgeen op zich geen voorbehouden
handeling is, maar wel kan worden gekenschetst als een taak
in het medisch domein. Bijna een kwart van alle NP’s verricht
heelkundige handelingen, en een vijfde deel van de NP’s
catheteriseert. De NP verricht dus medische taken. De vraag of
dit de NP kwalificeert als professional in het medisch domein
laat zich echter niet zonder meer beantwoorden.

16

de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ)

Tempelman, C.J.J. (april 2005). Het zelfbeeld van nurse practitioners anno 2005.
Groningen: HanzeConnect.
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Wel kan worden vastgesteld dat, waar de PA zich uitsluitend
in het medisch domein begeeft, de NP handelt vanuit een
gedeelde verpleegkundige achtergrond en tenminste voor een
deel van zijn of haar werkzaamheden in het verpleegkundig
domein opereert. Uit het hiervoor genoemde onderzoek blijkt
dat tenminste twee derde van alle NP’s naar eigen zeggen
frequent de rol van “verpleegkundig expert” vervult.
Bij het verwerven van een eigen plek in de beroepenstructuur lijkt de NP zich met name te moeten onderscheiden
van de specialistisch verpleegkundige en andere post-HBO
opgeleide verpleegkundigen. Ook zal op termijn nader
inzicht moeten ontstaan hoe de NP zich verhoudt tot de PA,
in zowel positionering als in taakinvulling. Temeer daar er,
zoals in de vorige paragraaf gesteld, sprake lijkt te zijn van
“veelvuldige inzet van NP’s op typische PA-functies”, is nog
onduidelijk hoe deze discussie zal eindigen (zie verder paragraaf 5.1).
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5. Te verwachten ontwikkelingen
5.1

Juridische inbedding en positionering

In mei 2005 bracht de stuurgroep Modernisering Opleidingen
en Beroepen in de Gezondheidszorg (MOBG) advies uit aan de
minister van VWS over de positionering van de NP en de PA. In
het advies stelt de stuurgroep dat het te vroeg is om nu definitief te beslissen over de positionering van de nieuwe professional en over de vraag op welke wijze de functie / het beroep van
de NP en de PA juridisch geregeld dient te worden.
Omdat de huidige wetgeving een adequate taakdelegatie in de
weg lijkt te staan, adviseerde de stuurgroep om door middel
van een experimenteerartikel in Wet BIG de mogelijkheid te
creëren om, in afwachting van een definitieve regeling, bij
AMvB tijdelijk de bevoegdheden van de NP en de PA te regelen.
De noodzakelijke regelgeving is momenteel in ambtelijke
voorbereiding. Deze moet de mogelijkheid bieden om, vooruitlopend op wettelijke regeling van een beroep, aan nieuwe nog
niet geheel uitgekristalliseerde beroepen zoals de PA en de NP
bepaalde bevoegdheden toe te kennen, zoals voorschrijven van

geneesmiddelen. Of die mogelijkheid niet alleen voor de PA
maar ook voor de NP zal worden toegepast, hangt onder meer
af van de resultaten van het project VBOC 17.
Dat moet uitsluitsel geven over de vraag of de NP een nieuw
beroep is naast de verpleegkundige beroepenstructuur of dat
de ANP-opleiding de basis is voor één of meerdere verpleegkundige specialismen. Het is overigens niet gebruikelijk om in
wetgeving Engelstalige titels te gebruiken, Het ziet er dan ook
naar uit dat het ministerie de Engelstalige termen NP en PA
niet in het wetsvoorstel zal hanteren, maar de nieuwe professionals met Nederlandstalige titels aan zal duiden.
17

Het project Verpleegkundige Beroepenstructuur en Opleidingscontinuüm (VBOC)
is een onder regie van de AVVV uitgevoerd project, dat is gericht op het vereenvoudigen van de structuur van de verpleegkundige beroepen en het verbeteren
van de samenhang tussen de verschillende opleidingen. Zie www.projectvboc.nl
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Behalve dit “experimenteerartikel” voor nieuwe beroepen is
een voorstel in voorbereiding dat de mogelijkheid biedt om
ook aan verpleegkundig specialisten (ex artikel 14 Wet BIG)
bepaalde zelfstandige bevoegdheden toe te kennen.
Nurse practitioner
De opleiding ANP staat alleen open voor BIG-geregistreerde
verpleegkundigen. Dit impliceert dat alle NP’s reeds beschikken over een (art. 3) BIG-registratie. Het is daarmee niet noodzakelijk om op grond van artikel 3 Wet BIG een beroepenregister in te stellen voor NP’s. Wel is aanvullende regelgeving
noodzakelijk om bevoegdheden en verantwoordelijkheden te
regelen. Naar verwachting zullen op termijn twee niveaus van
uitoefening van het beroep van verpleegkundige te onderscheiden zijn: verpleegkundige (art. 3 Wet BIG) en verpleegkundig specialist (art. 14 Wet BIG). De regeling om een
specialistenregister in te stellen bestaat reeds als mogelijkheid
in de huidige wetgeving onder art. 14 Wet BIG. De verpleegkundig specialist beschikt over aanvullende competenties en
verwerft hiermee aanvullende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Een van de manieren om de noodzakelijke
competenties te verwerven is het volgen van de opleiding ANP
of een vergelijkbare opleiding op HBO masterniveau, zoals de

opleiding tot dialyse verpleegkundige. Met deze regeling lijkt
de NP te worden gepositioneerd binnen het verpleegkundig
domein, zij het dat de verpleegkundig specialist over een aanvullend handelingsrepertoire en bijbehorende bevoegdheden
zal gaan beschikken. De term verpleegkundig specialist is
momenteel in gebruik voor verpleegkundigen die een postHBO opleiding hebben gevolgd met een studieduur die korter
is dan die van de NP (840 uur voor de verpleegkundig specialist en 1830 uur voor de opleiding ANP). Wat de consequentie
is van deze constatering is nog niet duidelijk. Mogelijk ontstaat er een “verpleegkundig specialist nieuwe stijl” of gaat
eenzelfde vlag meerdere ladingen dekken. Dit heeft mogelijk
consequenties voor de vraag naar NP’s. Het project VBOC zal
hierin naar verwachting nadere duidelijkheid verschaffen.
Physician assistant
Een Nederlandstalig equivalent van de term ‘physician
assistant’ is de term ‘hulpgeneeskundige’. Bevoegdheden van
de PA zouden onder die noemer kunnen worden geregeld.
Lang niet alle studenten die aan de opleiding tot PA beginnen
zijn reeds als zorgprofessional BIG-geregistreerd. Het is dus
noodzakelijk dat op termijn voor de PA een eigen beroepsregister op basis van artikel 3 Wet BIG wordt ingesteld (alhoe-
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wel de term PA hier niet zal worden gehanteerd). Naar verwachting krijgt de PA / hulpgeneeskundige daarmee de status
van zelfstandig beroep. Positionering in het medisch domein
ligt voor de hand.
Samenvattend tekent zich – met de nodige slagen om de
arm – het volgende scenario af:

Een belangrijke stap in deze ontwikkeling is de besluitvorming van het VBOC. Indien het VBOC adviseert de NP te
positioneren binnen het verpleegkundig domein lijkt bovenstaand scenario realistisch. Tot die tijd kunnen we alleen
terugvallen op de definities die VWS hanteert in het
Brancherapport Cure:

• De NP wordt aangeduid met de term verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig professional, als zodanig ex
art. 3 Wet BIG geregistreerd in het beroepsregister, met
aanvullende competenties, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. Deze aanvullende bevoegdheden worden
geregeld door inschrijving in het specialistenregister ex
art. 14 Wet BIG.
• De PA is een nieuw beroep: de hulpgeneeskundige. Zoals
de naam al aangeeft, gepositioneerd in het medisch
domein. Deze professional krijgt op termijn een eigen
registratie in een nieuw beroepsregister (art. 3 Wet BIG).

• “De rol van een PA is die van behandelaar in het
medisch domein, die zelfstandig hoogwaardig professionele zorg biedt en vooralsnog werkt onder supervisie
van een specialist.
• De NP is een verpleegkundige met hoogwaardige, professionele vaardigheden, die vanuit de centrale verpleegkundige beroepsrol taken uit het medisch domein
overneemt, in nauwe samenwerking met en voor het
medische gedeelte vooralsnog onder supervisie van de
medicus.”
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5.2

Convergentie?

Uit de enquête binnen de BMS is gebleken dat veel medici
en managers verwachten of hopen dat op termijn het onderscheid tussen de NP en de PA zal verdwijnen. Het onderscheid is voor velen onduidelijk en geforceerd. Daarnaast
lijkt sprake van NP´s die eigenlijk als PA werkzaam zijn. Het
ministerie van VWS 18 schrijft hierover: “Het is mij bekend
dat, als gevolg van het ontbreken van voldoende PA’s, NP’s
veelvuldig worden ingezet op typische PA-functies.” Door
deze ontwikkeling is de onduidelijkheid over het onderscheid tussen beide beroepen en daarmee de roep om opheffing van het verschil tussen beide beroepen groter geworden. VWS verwacht echter: “[…] dat naarmate het aanbod
van PA’s groeit, NP’s anders zullen worden ingezet”.
De in paragraaf 5.1 geschetste juridische ontwikkelingen laat
verschillende mogelijkheden open om invulling te geven aan
de positionering en regeling van de NP. Het binnenkort te
verwachten advies van het VBOC is in deze ontwikkeling van
groot belang.
18

Indien het VBOC besluit om de NP te positioneren als
verpleegkundig specialist, maakt dat convergentie
tussen beide beroepen op korte termijn niet waarschijnlijk.
Wat op termijn de positie zal worden van NP’s die nu
worden ingezet op typische PA-functies is nog niet helder.
Wellicht worden deze professionals als verpleegkundig
specialist geregistreerd ex art. 14 Wet BIG. Wellicht ook
komen deze professionals op grond van hun competenties
in aanmerking voor een registratie als hulpgeneeskundige
ex art. 3 Wet BIG.
Zoals eerder gemeld leeft onder medici en managers de
wens om het onderscheid tussen beide beroepen / functies
op te heffen. Het is niet ondenkbaar dat een hogeschool op
termijn een opleiding aanbiedt die elementen van zowel de
PA als de NP opleiding in zich verenigt, met als doel het
onderscheid op te heffen.

Oudendijk, N.C. (november 2004). brief aan NVZ, kenmerk IBE-BO-2517753.
Den Haag: VWS.
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Op het eerste gezicht lijkt hier sprake van een vereenvoudiging van het complexe beeld. Echter, in plaats van twee ontstaan er dan drie opleidingen. Het ligt niet voor de hand dat
het ministerie van VWS en / of het ministerie van OCW deze
ontwikkeling wenselijk acht. In de brief van het ministerie
van OCW aan de HBO-raad 19 wordt zelfs gesproken over een
moratorium tot 2010 teneinde de bestaande veertien (9 ANP +
5 PA) opleidingen “tot ontwikkeling te laten komen”.
De discussie over de wenselijkheid van convergentie wordt
gevoerd vanuit het bestaande aanbod van opleidingen en
beroepen / functies. Terwijl sommigen met moeite trachten de
onderscheidende kenmerken tussen de opleidingen en
beroepen te formuleren, onderstrepen anderen dat er meer is
dat de nieuwe professionals bindt dan dat hen scheidt.
In het advies aan de minister van VWS over positionering van
de NP en de PA geeft het MOBG niet voor niets aan dat het te
vroeg is om een en ander reeds nu vast te leggen.
De RVZ stelt in zijn rapport over taakherschikking 20:
19 Rutte, M. (juni 2005). brief aan HBO-raad, kenmerk HO/prog/2005/27550.

“Taakherschikking moet beoordeeld worden op de mate
waarin het een bijdrage levert aan de toegankelijkheid en
kwaliteit van zorg. Deskundigheid en competenties van
hulpverleners dienen richtinggevend te zijn voor de vraag
wie de patiënt kan helpen – niet de hiërarchie van een oude
beroepenstructuur.” Ook het MOBG staat een discussie over
taakherschikking voor op basis van het uitgangspunt van de
RVZ. Niet bestaande beroepenstructuren of bestaande opleidingen zijn het uitgangspunt in de vraag wie moet welke
taken uitvoeren.
De zorgvraag zou leidend moeten zijn in de discussie.
Centraal is de vraag: “Met welke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is patiënt het beste gediend?” Zowel aspecten
van kwaliteit als van doelmatigheid spelen hierbij een rol.
• Welke taken moeten door welke professional worden
uitgevoerd?
• Welke competenties heeft deze professional nodig?
• Welke competenties moeten in aanvulling op eerder
verworven competenties worden bijgeleerd?
• Via welke opleiding en met welke invulling kan dit het
beste worden gerealiseerd?

Den Haag: OCW.

20 Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2002). Taakherschikking in de
gezondheidszorg. Zoetermeer: RVZ.
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Pas na een inhoudelijke beantwoording van bovenstaande
vragen is het mogelijk om de vraag te beantwoorden of de
zorg op termijn met best gediend is met het bestaan van de
opleidingen ANP en PA naast elkaar, of dat juist flexibilisering
van de opleidingen meerwaarde biedt.
Ondanks de verwachting dat convergentie niet op korte
termijn zal (kunnen) plaatsvinden, is het zeer de vraag of de
ontwikkeling van nieuwe beroepen en functies is gediend
met het benadrukken van verschillen in opleiding en werk.
De voorlopige juridische dekking van bevoegdheden van de
nieuwe professional wordt niet voor niets “experimenteerartikel” genoemd.

5.3

Aantallen

Per september 2005 bedraagt de totale instroom in de opleidingen ANP en PA gezamenlijk 325 studenten. Ook voor 2006
heeft de staatssecretaris van OCW een landelijke instroom
gemeld van 325 studenten, waarna de gezamenlijke instroom
mogelijk weer afneemt tot 250 studenten per jaar structureel.
Wanneer studenten de ANP of de PA opleiding volgen is naast
de directe onderwijsgebonden kosten als lesgeld sprake van
derving van inkomsten doordat de student minder inzetbaar
is voor de reguliere werkzaamheden. Om te voorkomen dat dit
effect de introductie van de nieuwe professional in de weg
zou staan, heeft het ministerie van VWS een subsidieregeling
ingesteld die de arbeidsderving gerelateerde kosten deels moet
compenseren. Deze regeling blijft vooralsnog voorlopig
bestaan. Hierbij zij echter wel opgemerkt dat het gaat om een
subsidieregeling om een nieuwe ontwikkeling te stimuleren.
Hoe lang de overheid deze extra impuls nodig blijft achten is
nog niet bekend. Voor de langere termijn speelt op dit
moment nog de onzekerheid mee dat niet zeker is op welke
wijze de ANP en de PA opleidingen gaan vallen onder het
regime van de ‘nieuwe bekostiging zorgopleidingen’ 21.
21 Hoogervorst, H. en C. Ross-Van Dorp (januari 2005). brief over ‘nieuwe bekostiging
zorgopleidingen’, kenmerk IBE/BO-2543932. Den Haag: VWS.
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5.4

Trends in vraag

Hoe in het veld de vraag naar NP’s en PA’s zich zal gaan
ontwikkelen is een belangrijke vraag. Het is moeilijk om
over deze ontwikkeling een onderbouwde uitspraak te doen.
Zeker gezien het feit dat er op dit moment nog geen 20
afgestudeerde PA’s op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn, bij
een aanbod van meer dan driehonderd NP’s. De beide
beroepen / functies moeten nog uitkristalliseren.
Wel staat vast dat er voor beide nieuwe professionals plaats
is in de beroepenstructuur. Alleen al de ontwikkelingen in
de VS geven aan, dat er sprake kan zijn van een substantiële
instroom van beide beroepsgroepen in de zorg. Zowel uit
oogpunt van doelmatigheid als uit oogpunt van kwaliteit
lijkt dit een wenselijke ontwikkeling.
Voor de ontwikkeling van de vraag naar beide professionals
lijken echter wel verschillende drijfveren te bestaan. Zo zal
de toename van het aantal NP’s met name vorm krijgen
onder invloed van demografie (vergrijzing), epidemiologie
(toename aantal chronisch zieken), verkorting van de
ligduur, extramuralisering en ambulantisering van de zorg
en toegenomen aandacht voor kwaliteit en veiligheid in de
zorg.

De introductie van de PA lijkt met name te worden gestimuleerd door toegenomen aandacht voor doelmatigheid.
Taaksubstitutie en taakherschikking vinden in toenemende
mate plaats. De introductie van het DBC systeem lijkt deze
ontwikkeling te stimuleren. Ook geven verschillende zorgverzekeraars aan een stimulerende rol te zullen vervullen
rond de introductie van de nieuwe professional.
In deze paragraaf wordt het bestaan van een aantal vooroordelen bevestigd, als zou de PA bijdragen aan doelmatigheid
waar de NP met name bijdraagt aan kwaliteit. De realiteit is
complexer dan deze karakterisering. Het is echter niet
ondenkbaar dat juist dit beeld het karakter van een selffulfilling prophecy krijgt. Vanwege het “doelmatigheidsimage” van de PA en het “kwaliteitsimage” van de NP zullen
de nieuwe professionals mogelijk overeenkomstig hun
stereotype beeld worden ingezet, waarmee zij dit beeld
zullen versterken. Een relatieve toename in de vraag naar
PA’s ligt, vooral op de korte termijn, vanwege het doelmatigheidsaspect voor de hand.
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6.

Conclusies

De introductie van de nieuwe professionals in de zorg is een
ontwikkeling die zich in korte tijd heeft afgespeeld. In een
periode van een paar jaar tijd zijn er nieuwe functies en/of
beroepen ontstaan. Nurse practitioners en physician assistants hebben inmiddels zichtbaar de arbeidsmarkt betreden. Ze hebben zich verenigd in beroepsverenigingen en lijken onomkeerbaar een plek te hebben verworven in de zorg.
Welke plek de nieuwe professional nu precies heeft verworven en hoe de ontwikkelingen vakinhoudelijk en juridisch
vorm zullen krijgen is nog met veel onzekerheid omgeven.
Van de hogescholen wordt intussen verwacht dat zij opleidingen aanbieden die aansluiten bij de opleidingsbehoefte
in het veld. Er zijn momenteel twee aparte opleidingen:
advanced nursing practice en de opleiding tot physician
assistant. Enigszins geforceerd lijken betrokkenen verschillen en overeenkomsten te benoemen om zo in dit proces
keuzes te kunnen maken. Ook deze rapportage beoogt een
bijdrage aan de lopende discussies te leveren.

Het huidige aanbod van twee soorten opleidingen en het
bestaan van twee beroepen / functies lijkt echter een meer
fundamentele discussie in de weg te staan. De vraag voor
een werkgever (maatschap of ziekenhuis) zou niet moeten
zijn: “Willen we een PA of hebben we liever een NP?”, maar:
“Welke taken willen we nu en in de toekomst overdragen of
herschikken?”. Vervolgens zou moeten worden vastgesteld
over welke competenties een professional dient te beschikken om deze taken te kunnen uitvoeren en om de bijbehorende verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Pas als deze
vraag is beantwoord kan worden bepaald welke professional
hiervoor het beste gekwalificeerd is en welke aanvullende
opleidingsbehoefte bestaat in dit specifieke geval. De opleidingsbehoefte kan dus afhangen van de individuele kennis
en ervaring die betrokkene heeft. Op basis van de gedefinieerde opleidingsbehoefte kan in dialoog tussen werkgever
en opleidingsinstelling een gefundeerde keuze worden
gemaakt in aard en invulling van de opleiding.
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Er is nu nog alle ruimte om keuzes op inhoudelijke gronden
te maken en te kiezen op basis van competenties, buiten
domeindiscussies om. Het juridisch kader lijkt in lijn met
de advisering vanuit de MOBG ruimte te gaan laten aan de
beroepen / functies NP en PA om verder uit te ontwikkelen.
Zowel de professionals zelf (de langer bestaande beroepen
èn de nieuwe professionals), als de werkgevers, als de opleiders, hebben elk hun eigen taak in het tot wasdom doen
komen van de beroepen en functies van de nieuwe professional. Zo moet de werkgever zorgdragen voor een adequate
inbedding in het functiegebouw. Omschrijving van bevoegdheden en verantwoordelijkheden maakt hier onderdeel van
uit. Ook heeft de werkgever tezamen met de opleider een
belangrijke taak in onderzoek en evaluatie naar doelmatigheid, kwaliteit en continuïteit van zorg. Kortom, in evaluatie die bijdraagt aan een adequate functieontwikkeling.

Het is nog onvoldoende helder hoe de beide nieuwe beroepen NP en PA zich tot elkaar zullen gaan verhouden, en hoe
de verschillende beroepen / functies zullen worden gepositioneerd. De keuzes die in het kader van het project VBOC
zullen worden gemaakt zullen een belangrijke bijdrage in
de lopende discussie leveren. Vast staat echter dat beide professionals elk hun (eigen?) plek zullen gaan verwerven in de
zorg. Over de vraag in hoeverre de opleidingen en de functies uit elkaar zullen groeien of juist convergeren lopen de
wensen en verwachtingen sterk uiteen. Het lijkt in dit stadium voor werkgevers en voor opleiders vooralsnog van
belang om meerdere opties open te houden en de dialoog
voort te zetten. Functieontwikkeling is een geleidelijk proces. Het juridisch kader dat op korte termijn een en ander
zal regelen laat vooralsnog ruimte voor verschillende
ideeën. De term experimenteerartikel is tegen deze achtergrond veelzeggend.
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- Amphia Ziekenhuis,
- St. Anna Zorggroep,
- Catharina-ziekenhuis Eindhoven,
- St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg,
- Elkerliek ziekenhuis,
- Máxima Medisch Centrum en
- TweeSteden ziekenhuis.
• Voorts is gesproken bet diverse betrokkenen binnen en
buiten de BMS. Deze personen staan onderstaand
genoemd.
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dr. F.C. van Rijswijk, Raad van Bestuur Fontys Hogescholen
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dr. A. Roukema, voorzitter medische staf St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
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drs. R.M. Schipper, Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis Eindhoven
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drs. N.M. Verbraak, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen
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J.M.P. Wijnands, organisatorisch manager Leerhuis Máxima Medisch Centrum
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Buiten BMS
•
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drs. N.G.M. Oerlemans, MBA, senior beleidsmedewerker sociale zaken,
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Bijlage 3, afkortingen
AMA

American Medical Association

NVAO

nederlands-vlaamse accreditatie organisatie

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

NVNP

Nederlandse Vereniging van Nurse Practitioners

ANP

Advanced Nursing Practice

NVZ

NVZ vereniging van ziekenhuizen

AVVV

Algemene Vergadering Verpleegkundigen en Verzorgenden

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

BIG

Wet BIG: Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

PA

Physician Assistant

BMS

Brabant Medical School

RVZ

Raad voor de Volksgezondheid & Zorg

DBC

Diagnose Behandeling Combinatie

SBU

studiebelastingsuur

HBO

Hoger beroepsonderwijs

UMC

universitair medisch centrum

HAN

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

VAZ

Vereniging Academische Ziekenhuizen (thans NFU)

HU

Hogeschool Utrecht

VBOC

project Verpleegkundige Beroepenstructuur en OpleidingsContinuüm

i.o.

in opleiding

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

KNMG

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

LRVV

Landelijke Regeling Verpleegkundige Vervolgopleidingen

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MOBG

Stuurgroep Modernisering Opleidingen en Beroepsuitoefening
in de Gezondheidszorg

NAPA

Nederlandse Associatie Physician Assistants

NFU

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

NP

Nurse Practitioner
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