
Bijlage 1   
Werkveld, opleiding en (her)registratie PA en VS 

 
 
 Overeenkomsten en verschillen tussen de physician assistant en verpleegkundig specialist 

 
 Tabel 1: Overeenkomsten en verschillen tussen verpleegkundig specialist en physician assistant  

 
Verpleegkundig specialist  Physician assistant 

Verricht voorbehouden medische handelingen  Verricht voorbehouden medische handelingen 

Schrijft medicatie voor  Schrijft medicatie voor 

Stelt zelfstandig diagnose binnen de beperkingen van 
het deelspecialisme   

Stelt zelfstandig diagnose binnen de beperkingen van de 
functie 

Werkt binnen een samenwerkingsverband waarvan ten 
minste één medisch specialist deel uitmaakt  

Werkt binnen een samenwerkingsverband waarvan ten 
minste één  medisch specialist deel uitmaakt 

Heeft taken in cure en care Heeft taken in cure 

Werkt binnen medisch en verpleegkundig domein Werkt binnen medisch domein 

Werkt protocollair met betrekking tot medische taken Werkt protocollair met betrekking tot medische taken 

Verricht zowel medische als hoogcomplexe 
verpleegkundige taken binnen het domein van 
afstuderen 

Verricht medische taken binnen de beschreven 
deskundigheid van  de te behandelen patiëntengroepen 
en binnen het vastgelegde  competentieniveau 

Richt zich op één of enkele ziektegerelateerde 
patiëntgroepen 

Richt zich op medisch-specialisme gebonden 
patiëntgroepen 

Werkt autonoom binnen verpleegkundig domein en 
indien bevoegd en bekwaam binnen medisch domein 

Werkt altijd autonoom binnen het medisch domein 

 
 

  



Opleiding en (her)registratie - PA 
 
In het beroepsprofiel van de PA wordt de kern van het beroep als volgt omschreven: “Het doel van 
het beroep is bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de geneeskundige zorgverlening door het 
verrichten van medische taken. Deze taken omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden 
van patiënten met veel voorkomende aandoeningen binnen een medisch specialisme”1. 
 
Opleiding  

Graad HBO Masteropleiding (NVAO geaccrediteerde) 
Vooropleiding HBO gezondheidzorg (met name verpleegkundigen en paramedici) 
Instroomeisen Minimaal 2 jaar werkervaring als HBO gezondheidszorgprofessional 

Minimaal 32 uur dienstverband 
Duur 2,5 jaar duaal 
Inhoud Breed geneeskundig uitstroomprofiel met daarbij specifieke medische bekwaamheden 

binnen het specialisme waar de PA werkzaam is.  
Curriculum CANmeds-competenties/ medisch klinisch handelen; Evidence based medicine; Stages in 

hoofdvakken geneeskunde; Wetenschappelijk onderzoek 
 
Registratie/herregistratie 
 
Na het succesvol afronden van een Nederlandse Masteropleiding Physician Assistant die door de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd is, dient de PA zich in te 
schrijven in het BIG-register en daarna het kwaliteitsregister van de NAPA. Hiermee verklaart de PA 
zich te houden aan de NAPA-Beroepscode en aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en 
Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Herregistratie BIG-register vindt plaats om de vijf jaar. 
Registratie en herregistratie Kwaliteitsregister van de NAPA is onverbrekelijk verbonden met de 
registratie en herregistratie BIG-register.  
 
Uitgebreide informatie met betrekking tot nascholing, het accreditatiereglement en de opleiding tot 
PA zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging NAPA: http://www.napa.nl 

 
1 Beroepsprofiel Physician Assistant. Utrecht: NAPA; 2012 

 



 

 

Opleiding en (her)registratie - VS 
 
De verpleegkundig specialist is een zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. De 
kern van haar vakgebied bestaat uit het bieden van een integrale behandeling3 aan zorgvragers op 
basis van klinisch redeneren in complexe zorgsituaties, waarbij zij zorgt voor continuïteit en kwaliteit 
van de behandeling, en het ondersteunen van de autonomie, de eigen regie, het zelfmanagement en 
het bevorderen van de empowerment van zorgvragers binnen de patient journey. De behandeling 
omvat zowel geneeskundige als verpleegkundige interventies. De verpleegkundig specialist werkt 
vanuit een holistisch perspectief. Dat betekent dat zij zich richt op de ziekte en op het ziek zijn, 
waarbij de mens in zijn context centraal staat. Daarnaast richt zij zich op de gevolgen van ziekte en 
op preventie. 2 

 

   Opleiding 
Graad Master of science Msc 
Vooropleiding een bachelor HBO-V of een beroepsrelevante hbo-wo-opleiding. 
Instroomeisen Minimaal 2 jaar werkervaring als HBO gezondheidszorgprofessional 

Minimaal 32 uur dienstverband 
Duur 2 jaar duaal 
Inhoud de MANP richt zich met name op het aanleren van de generalistische 

competenties van de VS en de praktijkinstelling op het aanleren van de 
specialismegebonden competenties, dus de vertaling naar het gekozen 
specialisme en de toespitsing op het eigen aandachts- en expertisegebied, ook wel 
de ‘patiëntenpopulatie en haar specifieke problematiek’ genoemd 

Curriculum CANmeds-competenties/ medisch klinisch handelen; Evidence based practice; 
Wetenschappelijk onderzoek;  farmacotherapie 

 
Registratie/herregistratie 

 
Onder registratie wordt verstaan: inschrijving door de RSV in het specialistenregister. 
Registratie is slechts mogelijk wanneer een verpleegkundige in het bezit is van een getuigschrift met 
een supplement van een door de RSV erkende opleiding tot specialist in een door het college als 
specialisme aangewezen deelgebied van de verpleegkunde. Uit het supplement moet blijken in welk 
specialisme de verpleegkundige is opgeleid. Herregistratie vindt iedere 5 jaar plaats. 
 
Uitgebreide informatie met betrekking tot nascholing, het accreditatiereglement en de opleiding tot 
VS zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging: https://www.venvn.nl/   

 


