Overzicht VS & PA
in de huisartsenzorg

Algemeen

Taken

verpleegkundig specialist (VS)

physician assistant (PA)

Focus medisch én verpleegkundig domein

Focus medisch domein

Vervolg op basis beroep verpleegkundige

Omscholing naar nieuw beroep

diagnostiek en behandeling van
alledaagse klachten
kleine chirurgische ingrepen
zorg voor een speciﬁeke doelgroep
verbinden zorg en welzijn
kwaliteitszorg en uitvoeren projecten
andere taken zoals mdo overleg,
teamoverleg, geven van onderwijs

diagnostiek en behandeling
van alle voorkomende klachten
kleine chirurgische ingrepen
andere taken zoals mdo overleg,
teamoverleg, geven van onderwijs

Juridisch
Wet BIG

artikel 14
wettelijk beschermde beroepstitel
wettelijk erkend specialisme
vallen onder tuchtrecht

artikel 3
wettelijk beschermde beroepstitel
vallen onder tuchtrecht

Zelfstandige
bevoegdheid

Ja
Indiceren en uitvoeren van bepaalde
voorbehouden handelingen:

Ja
Indiceren en uitvoeren van bepaalde
voorbehouden handelingen:

waarvan de risico’s zijn te overzien
met een routinematig karakter
met beperkte complexiteit
volgens landelijk geldende richtlijnen
en protocollen

waarvan de risico’s zijn te overzien
met een routinematig karakter
met beperkte complexiteit
volgens landelijk geldende richtlijnen
en protocollen

Wettelijk
specialisme

Twee specialismen vanaf 1 januari 2020

Register

Verpleegkundig Specialisten Register

Kwaliteitsregister NAPA

Naam

Master Advanced Nursing Practice (MANP)
Opleidingsinstelling GGZ-VS

Master Physician Assistant (MPA)

Type

duaal (leren en werken)

duaal (leren en werken)

Aanbieders

negen hogescholen en
Opleidingsinstelling GGZ-VS

vijf hogescholen

Vooropleiding

hbo verpleegkunde

hbo gezondheidszorg (zoals fysiotherapie,
verloskunde, verpleegkunde)

niet van toepassing

algemene gezondheidszorg (VS AGZ)
geestelijke gezondheidszorg (VS GGZ)

Opleiding

Instroomeisen

minimaal twee jaar werkervaring als hbo
verpleegkundige
leerwerkplek in huisartsenpraktijk/-post
voor minimaal 32 uur per week
BIG registratie als verpleegkundige

minimaal twee jaar werkervaring
als hbo zorgprofessional
leerwerkplek in huisartsenpraktijk/-post
voor minimaal 32 uur per week

Duur

2 jaar MANP en 3 jaar Opleidingsinstelling
GGZ-VS

2,5 jaar

Startdatum

ieder jaar in september

ieder jaar in september

Subsidie tijdens
opleiding

Ministerie van VWS en ministerie van
OC&W (zie website hogescholen)

Ministerie van VWS en ministerie van
OC&W (zie website hogescholen)

functie alleen beschreven voor huisartsenpost/acute zorg, in 2019 volgt beschrijving
voor huisartsenpraktijk.

functie alleen beschreven voor huisartsenpost/acute zorg, in 2019 volgt beschrijving
voor huisartsenpraktijk.
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Dit project is geﬁnancierd door het ministerie van VWS

