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Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten
Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid physician assistant
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Geachte leden,
Op de agenda van de procedurevergadering van uw Commissie staat de brief van de REFERENTIE
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de (tijdelijke) zelfstandige
DvM / 11-13366
bevoegdheid voor verpleegkundig specialist en physician assistant (Kamerstukken Il,
32261, nL 21). De KNMG verzoekt u met betrekking tot de brief en de daarbij
behorende besluiten de mini ster te vragen op enkele punten eni ge verduidel ijkin g te
geven.

Bij de behandeling va n het wetsvoorstel taakherschikking (kamerstukken Il , 32261)
heeft de KNMG een aantal wensen met betrekking tot de invulling van
taakherschikking verwoord. De KNMG is verheugd dat in de nu voorliggende
besluiten aan veel van deze wensen tegemoet is gekomen. Om onduidelijkheid in de
toekomst te voorkomen zo u de KNMG echter met betrekking tot enige punten een
nadere toelichting va n de minister vernemen.

Richtlijnen en protocollen
In de besluiten staat onder meer dat de verpleegkundig specialist en de physician
assistant moeten werken aan de hand va n landelijk geldende richtlijnen, standaarden
en daarvan afgeleide protocollen. De KNMG kan zich daar in vinden. In de Nota van
toelic hting bij de besluiten wij st de mini ster er op dat het handelen in de praktijk
geba seerd wordt op de geldende richtlijnen en daarvan afgeleide protocollen die va n
toepassing zijn binnen het desbetreffende verpleegkundig specialisme en dat er
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afstemming moet plaatsvinden met andere disciplines, zoals arts-speciali sten.

030 -28 2 3 326

De KNMG zou graag een nadere toelichting will en hebben op de vraag welke
richtlijnen en standaarden worden bedoeld . Veel van de bestaande medische
richtlijnen houden nog geen rekening met de mogelijkheid van taakherschik ki ng. Om
die reden zijn deze richtlijnen niet per definitie geschikt om gebruikt te worden. De

d .van.meersbergen@ red.knm

KNMG zou graag verhelderd zien o f de minister ook meent dat er derhalve nie uwe ,
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multidi sciplinaire, richtlijnen opgesteld moeten wo rden.
Eisen aan de Richtlijnen
Medische richtlijnen dienen te vo ldoende aan de zogenaamde ' Richtlijn voor
Ri chtlijnen', zoa ls opgesteld door de Regieraad kwaliteit van Zorg. De KNMG
gra ag vernemen of de mini ster ook meent dat de richtlijnen zoa ls bedoe ld in de
voorliggende beslui ten aan deze richtlijn moeten vo ldoen.
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Toepasselijkheid kwaliteitsbepaling
B ij de totstandkoming va n de wette lij ke rege ling met betrekking tot taakherschikking
heeft de KNMG aangegeven dat het wense lij k zo u zijn als de verpleegk und ig
specia list en de phys ician assistant gedu rende het experi ment we rk zaam zo ud e n
moeten zijn in een instelling. Dit zou als voo rdeel hebben dat de Kwa liteitswet
zorgi nstell ingen , waarin kwa li teitse isen geste ld wo rden aan de zorgve rl enin g, van
toepass ing zo u zijn . N u dit voorste l niet is overgenomen vraagt de KNMG z ich af
waa rom de minister er voor heeft gekozen o m artikel 40 Wet BIG ni et van
overeenkomstige toepassing te verklaren op de verpleegkundi g spec ialist en de
physician assistant. Dit art ikel legt aan beroepsbeoefenaren die niet in een instell ing
werke n de verpli chting op om er voor zo rg te dragen dat er vo ldoende kwaliteit van
zorg ge leverd wo rdt. Naar de mening van de KNMG is een dergelijke bepaling
onmisbaar. De KNMG zou ook met betrekking tot d it punt graag meer duidelijkheid
hebben.
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Voor overleg of een nad ere to eli chti ng is de KNMG uiteraard bereid.
Met vrie nd elij ke groet,
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