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Website voor patiënten

Geachte Voorzitter,
Tijdens het Algemeen Overleg van 7 september 2017 heeft de Tweede Kamer
ingestemd met het voorstel om de beroepen van Physician Assistant (PA) en van
Verpleegkundig Specialist (VS) definitief op te nemen in de wet BIG. Het doet mij
plezier u te kunnen melden dat het wetsvoorstel terzake met ingang van 1
september 2018 in werking is getreden.
Tijdens dit algemeen overleg heeft mijn voorganger de Tweede Kamer toegezegd
met betrokken veldpartijen te bezien op welke wijze richting de patiënt helder kan
worden gemaakt wat de nieuwe beroepen PA en VS inhouden en wat deze
zorgverleners doen. Ik ben dan ook blij u te kunnen melden dat in vervolg hierop,
onder auspiciën van het Landelijk Platform Zorgmasters, een nieuwe website
speciaal voor patiënten is ontwikkeld. Op deze website worden patiënten onder
andere geïnformeerd over de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden,
opleiding en positie van de PA en VS. Tevens is een animatiefilm ontwikkeld die dit
in beeld en geluid weergeeft.

Bijlage(n)
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Zowel de website als de animatiefilm zijn in samenspraak met de NAPA
(beroepsvereniging van PA’s), de V&VN/VS (beroepsvereniging van VS’en), de
Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de
Stichting KOH (Kenniscentrum Taakherschikking Eerstelijn en de Vereniging
Hogescholen ontwikkeld.
Beide zijn op maandag 27 augustus 2018 gelanceerd tijdens de tiende “Advanced
Nursing Practice Conference” van de international council of nurses (ICN).
De website is te vinden onder https://zorgmasters.nl/patient/.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge
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