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Geachte voorzitter,
Hierbij stuur ik u ter informatie het rapport ‘voorBIGhouden1’. Het betreft het
eindrapport van het Evaluatieonderzoek met betrekking tot het experiment over
de inzet van de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS). Dit
onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam van Maastricht Universitair
Medisch Centrum in opdracht van het ministerie van VWS.
De onderzoeksvragen die centraal staan in dit onderzoek luiden:
a. In hoeverre is het effectief en/of doelmatig om een wettelijke zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan de VS en de PA met betrekking tot het uitvoeren van
voorbehouden handelingen?
b. Voor welke voorbehouden handelingen is het toekennen van een wettelijke,
zelfstandige bevoegdheid tot uitvoering ervan effectief en/of doelmatig?
Het onderzoek wijst uit dat de uitvoering van het experiment op basis van artikel
36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) voor
een deel van de VS’en en de PA’s een legalisering is van werkwijzen in de dagelijkse praktijk en voor anderen perspectief heeft geboden hun functie verder te
ontwikkelen. De mogelijkheden die dit experiment heeft geschapen om katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties en puncties uit te voeren en te delegeren en UR-geneesmiddelen voor te schrijven zijn door de VS en de PA in hoge
mate benut, waardoor de maatregel effectief is gebleken. De onderzoekers komen
tot de conclusie dat het toekennen van een wettelijke zelfstandige bevoegdheid
aan VS en PA met betrekking tot het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen bijdraagt aan het efficiënter inrichten van zorgprocessen en de juiste
inzet van professionals. Zij adviseren dan ook de zelfstandige bevoegdheid voor
de PA en VS (per specialisme) voor de genoemde voorbehouden handelingen definitief in de Wet BIG te regelen.
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Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek ben ik voornemens het advies van de onderzoekers te volgen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in
gang gezet.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
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