NURSE PRACTITIONERS EN PHYCISIAN ASSISTANTS
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Achtergrond:
Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) hebben per 1 januari 2012 de bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Deze nieuwe
bevoegdheid maakt het herschikken van taken tussen artsen, VSen en PAs juridisch beter mogelijk. De
wet kent de bevoegdheid om voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten onder een aantal voorwaarden toe. Het moet gaan om handelingen die:
- op grond van de wet aan de VS/PA zijn toegekend;
- die vallen binnen het deskundigheidsgebied;
- die van een beperkte complexiteit zijn;
- die routinematig worden verricht;
- waarvan de risico’s te overzien zijn;
- bovendien moet de VS of PA bekwaam zijn om de betreffende handeling te verrichten.
Welke handelingen in een concrete situatie onder de nieuwe bevoegdheid vallen, blijkt niet letterlijk
uit de wet. Daarom heeft het bestuur/de leden van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) de navolgende principes geformuleerd aangaande het inzetten van VSen en PAs:
1. Het bestuur/De NVPC acht de uitvoering van een plastisch chirurgische behandeling (omvattende
diagnostiek, indicatiestelling, operatie, postoperatieve zorg en het ontslag daarvan) door niet-medisch gekwalificeerden onaanvaardbaar, zelfs indien die in naam van een als zodanig vermelde medicus/plastisch chirurg wordt uitgevoerd.
2. Het bestuur/De NVPC acht de uitvoering van delen van een plastisch chirurgische behandeling door
niet-medisch gekwalificeerden slechts toelaatbaar, indien dezen deel uitmaken van een team dat
geleid wordt door een medicus/plastisch chirurg die als verantwoordelijke voor de gehele behandeling herkenbaar is. De opdracht tot behandeling dient daarvoor ondubbelzinnig door de medicus
gegeven te zijn.
3. Het bestuur/De NVPC streeft er naar, dat de uitvoering van delen van de plastisch chirurgische behandeling door niet-medisch gekwalificeerden is voorbehouden aan hen die daartoe een adequate,
gestructureerde en formeel erkende opleiding hebben gevolgd en regelmatig relevante nascholing
genieten. De opleidingen tot VS of PA kunnen hiertoe als basis dienen. Daarnaast dient de bekwaamheid in handelingen te worden onderhouden door regelmatige uitvoering ervan.
4. Het bestuur/De NVPC acht de uitvoering van aan medici voorbehouden handelingen door niet-medisch gekwalificeerden slechts toelaatbaar, indien deze onder direct toezicht van een medicus
wordt uitgevoerd.
5. Het bestuur/De NVPC acht dat patiënten inzicht dienen te hebben in de professionele opleiding en
kwalificaties van hen die –delen van- de plastisch chirurgische behandeling uitvoeren. Deze opleiding en kwalificaties dienen traceerbaar te zijn.
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