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Woord vooraf 

 

Deze nota, met de titel ‘De ‘Advanced Practice Nurse’ en de ‘Physician Assistent’, 

een conceptueel raamwerk’, heeft tot doel inzicht te bieden in het domein van 

Advanced Pratice Nursing. 

Begrippen zoals Clinical Nurse Specialist, Nurse Practitioner en Physician Assistant, 

worden frequent door elkaar gebruikt, zeker wanneer deze worden vertaald en 

toegepast in de Belgische context.  Het verduidelijken van deze begrippen kan 

bijdragen tot een open debat over dergelijke functies in de Belgische 

gezondheidszorg. 

De auteurs nemen geen standpunt in over de mogelijkheden en wenselijkheden aan 

dergelijke functies.  Verduidelijking van de terminologie is de belangrijkste 

doelstelling van dit conceptueel raamwerk. 

De nota biedt een antwoord op een vraag die in juli 2007 door de Raad van de 

Universitaire Ziekenhuizen werd gesteld, onder voorzitterschap van prof. dr. F. 

Colardyn, om uitleg te krijgen over het verschil tussen deze verpleegkundige functies.   

De nota is opgemaakt door vier stafmedewerkers van de Vlaamse Universitaire 

Ziekenhuizen, onder impuls van de vier verpleegkundig directeurs. 

De tekst mag worden verspreid, op voorwaarde van verwijzing naar de auteurs. 

Met deze tekst hopen we de professionalisering van verpleegkunde in België verder 

te ondersteunen. 

September 2008 

 

Paul Van Aken (Verpleegkundig directeur, UZ Antwerpen) 

Marc Segers (Verpleegkundig directeur, UZ Brussel) 
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De ‘Advanced Practice Nurse’ en de 

‘Physician Assistant’, een conceptueel 

raamwerk. 

 

Inleiding 

Sinds het midden van de vorige eeuw en onder invloed van vele, soms sterk 

uiteenlopende impulsen, zijn zowel verpleegkunde als vroedkunde zich wereldwijd 

wetenschappelijk gaan ontplooien. In Nederland en België ontstonden verschillende 

domeinen waarin verpleeg- en vroedkundigen zich begonnen te verdiepen of te 

verbreden [1]. 

Mee aan de oorsprong van de professionalisering en verwetenschappelijking van de 

zorg ligt een sterker wordend bewustzijn van de verpleegkundigen [1-3]. Theorieën 

en modellen worden ontwikkeld en het eigen domein wordt verdiept, verbreed. Dit 

resulteert in een individuele expertise, die kan doorgegeven worden aan anderen. 

Maar ook een dalend, te klein of onbereikbaar contingent geneesheren, met het 

delegeren van medische handelingen aan verpleegkundigen tot gevolg, benadrukt 

de nood aan een betere, veelal academische opleiding, van verpleegkundigen [ 1-

13 ].  

In de hedendaagse gezondheidszorg is het een uitdaging geworden om binnen een 

steeds verder evoluerende en complexer wordende zorgomgeving hoge 

kwalitatieve zorgverlening te blijven verzekeren [1-4]. De bevolking vergrijst, het 

aantal chronische ziekten neemt toe en de verwachtingen van de zorggebruiker 

evolueren. Om de budgetten te beheersen worden maatregelen zoals een 

verkorting van de hospitalisatieduur doorgevoerd [7-8]. De hoog gespecialiseerde 

gezondheidszorg heeft nood aan zorgverleners die zeer gericht en gespecialiseerd 

zijn opgeleid en die in staat zijn om in complexe zorgsituaties geïntegreerde 

holistische zorg toe te dienen [ 1; 3-5; 8]. De Clinical Nurse Specialist (CNS) , een 

gespecialiseerde verpleegkundige functie binnen de Belgische gezondheidszorg, 

beschikt over de nodige competenties om hierop een gepast antwoord te bieden. 
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Internationaal bestaan naast de CNS ook de rollen van 'nurse practitioner' (NP) en 

'physician assistant' (PA).  

Clinical Nurse Specialists (CNS) zijn klinische experts die directe verpleegkundige zorg 

leveren aan patiënten met complexe gezondheidsproblemen. Naast het coachen 

en begeleiden van patiënten hebben ze ook een belangrijke opdracht op het vlak 

van het begeleiden, opleiden en ondersteunen van de verpleegkundigen en het 

interdisciplinaire team. Er wordt van hen verwacht dat ze taken opnemen die een 

uitbreiding en verbreding  vormen van hun eerdere takenpakket (expansion).  

Bovendien, vervullen ze een cruciale rol in het omzetten en implementeren van 

wetenschappelijke kennis en vaardigheden in de verpleegkundige praktijk via, 

bijvoorbeeld, de ontwikkeling van op evidentie gebaseerde protocollen 

(advancement).  

De Nurse Practitioners (NP) hebben als primaire focus het leveren van expertenzorg 

aan de individuele patiënt en diens familie in een specifieke gespecialiseerde 

setting. Belangrijke invalshoeken voor deze functie zijn het klinisch verpleegkundig en 

medisch assessment en de diagnose en behandeling van eenvoudige medische 

problemen, inclusief het medicatiebeleid (met therapietrouw als belangrijk 

verpleegkundig aandachtspunt). Begeleidingsaspecten en coaching  (care) komen 

in deze functie minder aan bod. 

De focus van de Physician Assistant (PA) richt zich op de patiënt en diens medisch 

probleem. De PA ondersteunt de arts bij het verlenen en uitvoeren van eenvoudige, 

routinematige medische zorg [14-17] en stuurt de medische zorgplanning. In 

tegenstelling met de CNS en de NP, die  gespecialiseerde verpleegkundige functies 

zijn, kan de functie van PA ook door niet-verpleegkundigen worden uitgevoerd.  

De rollen van CNS en NP zijn in de klinische praktijk vaak moeilijk te onderscheiden. In 

de literatuur [18] wordt zelfs gesteld dat een combinatie van beide rollen, de 

Advanced Practice Nurse (APN), een beter antwoord zou bieden op de 

toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het gemeenschappelijke van 

de functie van CNS en NP zijn zorgverdieping, pleitbezorging voor de patiënt, een 

doorgedreven autonomie en de verpleegkundige oorsprong en identiteit. In die zin 

zijn beide expertises inzetbaar in zowel grotere, algemenere (borst-, voet-, kanker-, 

wondkliniek...) als verweesde, eerstelijns of nichepopulaties (zeldzame chronische of 

verworven pathologieën, preventie en profylaxie, TBC, HIV en SOA, 

adolescentenbegeleiding...). Het uitgangspunt hierbij ligt in de klinische, 
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verpleegkundige expertise met betrekking tot Care (CNS) of het gebied tussen Care 

en Cure (NP), maar leidt in beide optieken tot een doorgedreven, 

patiëntgecentreerde zorg. Deze geavanceerde zorg is hedendaags, ethisch en 

wetenschappelijk onderbouwd, in partnership met de patiënt en de andere 

zorgverstrekkers.  

Een verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep vergt, zeker in tijden 

van schaarste op de arbeidsmarkt, dat er ook  naar beneden toe wordt 

gedifferentieerd. Zo wordt in een recent rapport van het KCE aanbevolen dat er 

naast het creëren van een kader voor de inschakeling van gespecialiseerde 

verpleegkundige  functies (zoals bv.  APN) er tevens een bredere delegatie komt 

van logistieke en administratieve taken naar logistiek medewerkers en van 

eenvoudige en/of gestandaardiseerde zorg naar zorgkundigen [19]. Een 

inschakeling van meer lager geschoolde medewerkers in  de ziekenhuiszorg (i.e. 

zorgkundigen) vereist echter een goede omkadering. Zo is er niet alleen nood aan 

een duidelijke  functieomschrijving, een expliciete rolomschrijving, een opleiding van 

zorgkundigen i.f.v. hun nieuwe opdracht maar ook aan opleiding van 

verpleegkundigen om taken te leren delegeren en superviseren [19].  Daarnaast is 

het bij een verdere uitwerking van functiedifferentiatie naar beneden toe van 

essentieel belang dat de impact op efficiëntie en kwaliteit van zorg wordt 

geëvalueerd [19]. 

Het beschrijven van functiedifferentiatie naar beneden toe valt echter buiten het 

bestek van deze nota.  

Deze tekst heeft tot doelstelling een kader te creëren voor een functiedifferentiatie 

naar boven toe.  

In het conceptueel raamwerk dat in deze nota wordt toegelicht worden de functies 

van CNS en NP, om hoger vermelde redenen, in het continuüm van care en cure, 

onder één en dezelfde noemer van Advanced Practice Nurse (APN) behandeld. 

Hier tegenover zal de functie van Physician Assistant (PA), een functie die ook door 

niet-verpleegkundigen kan worden uitgeoefend, worden geplaatst.  

Voor de APN en de PA, die tevens functioneren binnen de aan hen toevertrouwde 

medische handelingen, bestaat er in België, in tegenstelling tot wat internationaal 

gangbaar is, geen wettelijk kader. Wat wel bestaat is de opleiding tot Master in de 

Verpleegkunde en de Vroedkunde. Eens geïnstitutionaliseerd, na de differentiatie en 
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de legitimering die stilaan op gang komen, kan zich in de Belgische 

gezondheidszorg het beroepsvormingsproces van de APN en PA verder voltrekken. 

  

 De Advanced Practice Nurse (APN) 

 

Werkplek en Positie binnen het team en de organisatie. 

De APN is werkzaam binnen een bepaald zorgprogramma of levert binnen een 

bepaald zorgdomein (vb. katheterzorg of wondzorg) ziekenhuisbreed patiëntenzorg. 

De APN vervult, samen met de hoofdverpleegkundige, een belangrijke brugfunctie 

tussen de verpleegkundige equipe en de medische staf [20]. Hij participeert aan het 

verpleegkundig overleg en neemt actief deel aan medische stafvergaderingen [21]. 

Hij legt contacten met professionals binnen de discipline en neemt initiatief tot 

samenwerking met andere zorgverleners binnen en buiten de organisatie. 

De APN levert een actieve bijdrage aan het gezamenlijk resultaat van het team, het 

oplossen van klinische problemen en zorgvragen. 

De APN rapporteert en is verantwoording verschuldigd aan het verpleegkundig 

diensthoofd. De inhoudelijke aansturing gebeurt door het medisch staflid (leden)  

verantwoordelijk voor het zorgprogramma. De APN wordt methodologisch 

ondersteund door het competentiecentrum verpleegkunde.  

De APN is, samen met de hoofdverpleegkundige en verpleegkundig diensthoofd, 

medeverantwoordelijk voor de verpleegkundige ontwikkelingen en opleiding binnen 

de verschillende zorgprogramma’s en eenheden. 

  

Specialisatie, expansie en advancement  

Vooraleer de functie van APN verder te exploreren dient het onderscheid tussen 

specialisatie in verpleging en ‘advanced practice nursing’ te worden toegelicht. 

Specialiseren vereist een bepaalde focus, het verder uitdiepen van een specifiek 

domein van de verpleegkundige praktijk. Alle verpleegkundigen met een specifieke 

expertise zijn dus ‘gespecialiseerde verpleegkundigen’. Deze specialisatie kan pas 

worden bereikt na een aantal jaren praktijkervaring, aangevuld met specifieke 

opleidingen en zelfstudie. Voorbeelden hiervan zijn verpleegkundigen met een 

bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de kritieke zorg en 

de spoedgevallenzorg of in geriatrie. In tegenstelling tot de gespecialiseerde 
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verpleegkundige, die eerder actiegericht is, heeft de APN meer een 

ontwikkelingsgerichte focus [18; 22]. Naast specialisatie wordt van deze 

verpleegkundigen verwacht dat ze taken opnemen die een uitbreiding en 

verbreding vormen van hun eerdere takenpakket (expansion) en dat ze aan de 

basis liggen van nieuwe ontwikkelingen binnen hun zorgdomein of nieuwe 

ontwikkelingen helpen implementeren (advancement).  

 

Coaching en consult van patiënten en verpleegkundigen  

Een groot deel van zijn tijd besteedt de APN aan coaching en begeleiding van 

patiënten, familie en zorgverstrekkers en het mee ondersteunen van 

medische/verpleegkundige evoluties in de zorg [18; 23]. De APN geeft educatie ter 

bevordering van het gezondheidsgedrag, licht de toegediende therapie toe en 

geeft informatie over het omgaan met symptoomongemakken [24]. Hij/zij maakt het 

bilan op van het fysieke, psychosociale en gedragsmatige functioneren van de 

patiënt en zijn naaste omgeving en geeft adviezen aangaande opleiding, 

tewerkstelling en verzekerbaarheid. De APN faciliteert verpleegkundigen en andere 

zorgverstrekkers bij het bieden van complexe zorg of het zoeken naar antwoorden 

op zorgvragen.  

Daar waar bij coaching de APN zelf het initiatief neemt, wordt bij het verlenen van 

een consult (consultfunctie) de APN door andere zorgverstrekkers gevraagd omwille 

van zijn/haar specifieke expertise. De APN geeft advies, aanbevelingen over 

zorgproblemen op vraag van verpleegkundigen, geneesheren, de arts specialist in 

opleiding of andere zorgverleners. De APN heeft hierbij geen directe 

beslissingsbevoegdheid over de toegediende zorg. De eindverantwoordelijkheid 

blijft bij de behandelende arts of de verpleegkundige. Het advies kan zich situeren 

op niveau van de individuele patiëntenzorg (vb. een verstopte katheter), de 

individuele zorgverlener (een bepaalde techniek aanleren aan een 

verpleegkundige), op niveau van het zorgprogramma (organisatie van zorg) of op 

niveau van het ganse team (begeleiding van het team bij een euthanasievraag) 

[18].  

Waar nodig ontwikkelt en verzorgt de APN binnen het eigen expertisegebied 

opleidingsprogramma’s voor verpleegkundigen, artsen en andere 

gezondheidswerkers [21; 23]. Zo kan de APN katheterzorg, bijvoorbeeld, de 

complicaties van de langdurig centraal veneuze toegangswegen (LCVT) 
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inventariseren. Via een vergelijking van deze gegevens met incidentiecijfers uit de 

literatuur of met incidentiecijfers van andere cijfers kan de performantie van de 

eigen instelling beoordeeld worden. Hieraan gekoppeld kan hij/zij dan, afhankelijk 

van de geobserveerde noden, educatie aan de zorgverleners aan bed geven, op 

maat van de afdeling of kunnen er klemtonen gelegd worden in de centrale in- en 

bijscholingen over katheterzorg. De APN kan, bovendien, feedback geven aan de 

geneesheer specialist zodat de arts specialist in opleiding beter kan worden 

georiënteerd en sneller kan worden bijgestuurd.  

 

Assessment en diagnosestelling 

De APN neemt een geïntegreerde medisch/verpleegkundige anamnese af bij de 

patiënt [25-26]. Hij/zij voert bij een ongecompliceerde patiënt op een systematische 

en holistische wijze een lichamelijk en psychosociaal onderzoek uit met behulp van 

specifieke onderzoeksinstrumenten en vragenlijsten en bespreekt zijn/haar 

bevindingen met de behandelende arts en verantwoordelijke verpleegkundige [20]. 

De APN interpreteert observaties en diagnostische resultaten en stelt de behandel-, 

verpleeg- en zorgbehoefte vast.  

Hij/zij neemt, onder supervisie van het medisch staflid en binnen het verpleegkundig 

bevoegdheidsdomein,  mee beslissingen aangaande gedelegeerde preventieve, 

diagnostische en therapeutische interventies, zich baserende op de richtlijnen en 

procedures van de medische specialiteit en het klinisch assessment van de patiënt.  

De APN bespreekt met het superviserend staflid de noodzaak van bijkomende 

onderzoeken, rekening houdend met de resultaten van voorafgaand onderzoek en 

de bevindingen van het klinisch assessment. Hij/zij vraagt, in overleg met het 

superviserend staflid, adviezen aan van andere disciplines indien de klinische 

toestand van de patiënt dit vereist. 

De APN brengt de risico’s op fysiek, psychisch en sociaal vlak van hospitalisatie, 

diagnostische interventies en behandeling in kaart en treedt, indien noodzakelijk, 

proactief op. 

 

Zorgorganisatie 

De APN stelt, zich baserende op klinische paden en protocollen, een 

behandelingsplan op en zorgt voor de nodige opvolging en aanpassingen in functie 

van de evoluties binnen de gezondheidstoestand van de patiënt [26-27]. Hierbij 
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houdt hij rekening met zowel kwalitatieve vereisten als financiële aspecten van de 

zorg. De APN zorgt ervoor dat de nodige diagnostische en therapeutische 

interventies op een efficiënte en effectieve wijze worden georganiseerd [20]. 

In overleg met de (hoofd)verpleegkundige, de medische staf en de opnamedienst 

organiseert  en faciliteert de APN de opname, eventuele mutaties en het ontslag 

van de patiënt en plant hij de nodige opvolgraadplegingen. 

 

Interventies 

De APN integreert de medische, verpleegkundige en paramedische behandelings- 

en  zorgactiviteiten waardoor de effectiviteit en efficiëntie van de zorg wordt 

verhoogd [25; 26 ]. De APN combineert dus verpleegkundige taken met een aantal 

medische taken die zich situeren op het raakvlak van het verpleegkundig en het 

medisch handelen. De behoeften van de patiënt zijn hierbij het belangrijkste 

uitgangspunt [20; 24].  

Bij de uitvoering van medische akten werkt de APN zelfstandig, maar in 

samenwerking met en onder supervisie van de behandelende arts. Op deze wijze 

neemt de APN een aantal klinische besluiten en voert deze binnen een 

geprotocolleerd kader uit. Voorbeelden hiervan zijn  het verwijderen van 

thoraxdrains en pacemakerdraden [28].  

De APN heeft kennis van de farmacologie en pharmacokinetica van gangbare 

medicatie binnen het zorgprogramma waarin hij/zij gespecialiseerd is. Na 

individualisering door de arts kan deze medicatie, binnen een geprotocolleerd 

kader, voorgeschreven en aangepast worden door de APN.   

 

Onderzoek 

De APN is op verschillende niveaus betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. De 

APN weet gefundeerde informatie aangaande zorgprocessen en zorgproblemen te 

identificeren, op waarde te beoordelen, te vertalen naar de praktijk, te gebruiken 

en de effectiviteit ervan te evalueren [18; 25- 26]. De APN is in staat om praktijk 

specifieke outcome criteria te ontwikkelen en op te volgen. Hij/zij faciliteert, neemt 

deel aan of geeft zelf leiding aan (verpleegkundig) onderzoek, evaluatiestudies of 

kwaliteitsprojecten. De APN evalueert de eigen praktijkvoering en de effectiviteit van 

de geleverde zorg. Hij  identificeert context- en systeemfactoren die aan de basis 
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liggen van ongewenste outcome zoals complicaties of  een verlenging van de 

verblijfsduur [21; 29]. 

De APN vertaalt, in overleg met de medische verantwoordelijke van het 

zorgprogramma en de verpleegkundig leidinggevende, de veranderingen in de 

klinische praktijk naar richtlijnen, standaarden en protocollen en bieden een 

verpleegkundig antwoord op evoluties in de medische wetenschap [20].  

 

Autonomie en identiteit 

De APN inventariseert autonoom verpleegkundige problemen en verleent onder 

eigen verantwoordelijkheid directe verpleegkundige zorg, zoals het uitvoeren van 

verpleegtechnische handelingen of het geven van patiënteneducatie aan 

patiënten met complexe gezondheidsproblemen. Het opleiden, coachen en 

begeleiden van verpleegkundigen en het team gebeurt in nauw overleg met de 

hoofdverpleegkundige, het verpleegkundige diensthoofd en het 

competentiecentrum verpleegkunde.  

De beslissingen aangaande gedelegeerde preventieve, diagnostische en 

therapeutische medische interventies gebeuren onder supervisie van het medisch 

staflid, binnen het toegekende bevoegdheidsdomein. Deze beslissingen worden 

gebaseerd  op de richtlijnen en procedures van het zorgprogramma of de dienst en 

het klinisch assessment van de patiënt. De inschakeling van een APN dient te 

geschieden binnen de geldende wetgeving. Binnen het kader van een structurele 

taakherschikking moet de arts er op toezien dat gedelegeerde handelingen 

uitsluitend worden overgedragen aan een verpleegkundige die daartoe bekwaam 

is. De beschikbaarheid van klinische paden/ protocollen/ standing orders en een 

specifieke opleiding zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.  

Ethical decision-making (Ethische besluitvorming). 

Multiple factoren, zoals de snelle ontwikkeling van de medische technologie, de 

introductie van nieuwe zorgberoepen, de digitalisering van patiënteninformatie en 

de toenemende impact van economische beperkingen verhogen de complexiteit 

van de ethische dilemma’s waarmee zorgverleners vandaag worden 

geconfronteerd. De APN identificeert ethische themas in de klinische  praktijk en 

ondersteunt verpleegkundigen en andere zorgverleners in het hanteren en vertalen 

van ethische concepten naar de dagelijkse praktijk [18]. Verpleegkundigen hebben 

soms tegenstrijdige verplichtingen ten aanzien van multiple ‘stakeholders’. De 
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meeste ethische dilemma’s vereisen dan ook een multidisciplinaire aanpak 

waardoor de problematiek belicht wordt vanuit meerdere invalshoeken en 

perspectieven. De APN kan een belangrijke bijdrage leveren tot een meer creatieve 

en onderbouwde besluitvorming. 

 

Leadership  

In zijn/haar rol van veranderaar, “clinical leader”, is de APN iemand die anderen 

inspireert, motiveert en aanzet tot actie. Hij/zij heeft inzicht in de zorgsystemen en 

weet zich in deze multidisciplinaire context strategisch op te stellen. Vanuit zijn 

persoonlijk meesterschap en vanuit een metapositie bouwt hij, samen met anderen, 

aan een gemeenschappelijke zorgvisie. Hij/zij vervult, samen met de arts en de 

hoofdverpleegkundige, een belangrijke rol in het uitbouwen van een actiegerichte, 

effectieve leercultuur [18; 29-30]. 

 

Professionele ontwikkeling van het verpleegkundig beroep 

De APN identificeert de huidige trends en evoluties in de gezondheidszorg en hun 

implicaties voor de verpleegkundige praktijk. Door het voeren van onderzoek en het 

implementeren van onderzoeksresultaten draagt hij actief bij aan de ontwikkeling 

van ‘evidenced based’ patiëntenzorg.   

Hij/zij  behartigt het verpleegkundig beroep en de noden van de patiënt binnen 

beleidsorganen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Hij/zij neemt actief deel 

aan beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties [18]. 

 

Opleiding 

De APN is opgeleid als master in de verpleegkunde of vroedkunde, aangevuld met 

een op de functie gericht opleidingsprogramma . Hij/zij heeft substantiële 

praktijkervaring als verpleegkundige in het desbetreffende specialisme/vakgebied 

[21; 31].  

 

Outcome 

Er bestaat heel wat, hoofdzakelijk Angelsaksisch, onderzoek naar de effectiviteit van 

Advanced Practice Nursing. De oudooms die in deze studies worden bestudeerd zijn 

terug te vinden in het model van de ‘6Ds of outcome research’: death,  disease, 
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disability, discomfort, dissatisfaction, dollars [32]. Dit betekent dat de effecten van 

APN op deze 6 resultaatsgebieden werden onderzocht. Een belangrijk onderscheid 

dat men moet maken bij dit type onderzoek is dat tussen studies  naar de effecten 

van een APN die complementair werkt met artsen enerzijds, en de studies naar de 

effecten van een APN die ter substitutie van artsen werkt, anderzijds.  

In het kader van de eerste invalshoek (APN complementair aan artsen) hebben een 

aantal gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT) aangetoond dat APN tot een 

daling van de mortaliteit (death) en morbiditeit (disease) kan leiden. Deze studies 

hebben zich bijvoorbeeld gericht op vrouwen met een hoog-risico zwangerschap 

[33], neonaten met een laag geboortegewicht [34],  secundaire preventie van 

coronair hartlijden [35-36], behandeling en controle van hypertensie en 

hyperlipidemie bij diabetespatiënten [37], en thuisopvolging bij COPD patiënten [38].  

Voorbeelden van studies die aantonen dat een APN in staat is om een betere 

kwaliteit van leven bij de patiënten te bewerkstelligen (disability – discomfort) zijn 

terug te vinden bij patiënten met COPD [38], secundaire preventie van coronair 

hartlijden [39], en het management van urinaire incontinentie[40]. Een hogere 

patiëntentevredenheid (dissatisfaction) werd bijvoorbeeld vastgesteld in een 

onderzoek waarin patiënten met longkanker werden opgevolgd door een Clinical 

Nurse Specialist [41]. Tenslotte zijn er ook heel wat RCTs die aantonen dat een APN in 

staat is om de gezondheidszorguitgaven (dollars) te reduceren. Voorbeelden 

hiervan zijn de inschakeling van APN bij hoog-risico zwangerschappen [33] of bij 

patiënten met rheumatoïde arthritis [42]. Deze studies geven aan dat de 

inschakeling van APN de uitgaven met 50 à 60% kan reduceren. Op basis van deze 

studies kan geconcludeerd worden dat de inschakeling van APN positieve effecten 

kan hebben op de mortaliteit, morbiditeit, kwaliteit van leven, 

patiëntentevredenheid en gezondheidszorguitgaven, indien APN complementair 

werken met artsen.  

In studies die de tweede invalshoek hanteerden (APN ter substitutie van artsen), 

werden patiënten at random toegewezen aan een APN of aan een arts voor 

bijvoorbeeld de voorbereiding van een diagnostische hartcatheterisatie [43], de 

opvolging van patiënten met bronchiectasie [44], of patiënten die een dringend 

bezoek bij hun huisarts vroegen [45]. Deze studies konden aantonen dat de 

patiëntentevredenheid hoger was, en dat de gezondheidszorguitgaven lager 
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waren. Op het vlak van morbiditeit, mortaliteit en levenskwaliteit konden geen 

betere uitkomsten gegenereerd worden dan die van de artsen.  

Deze studies tonen aan dat APN in staat is ‘death,  disease, disability, discomfort, 

dissatisfaction, and dollars’ te reduceren, op voorwaarde dat de APN 

complementair is aan de arts. Indien de APN wordt ingeschakeld ter substitutie van 

de arts, zijn er enkel betere outcomes op het vlak van ‘dissatisfaction’ en ‘dollars’ 

mogelijk. Daar een nurse practitioner meestal wordt ingeschakeld ter substitutie van 

artsen, kan men aannemen dat outcomes minder sterk zullen verbeteren dan bij een 

clinical nurse specialist, die per definitie complementair met artsen werkt.  



14 | P a g i n a  
 

Physician assistant  

 

In de jaren ’60 was er in de Verenigde Staten een groot tekort aan artsen in de 

eerste lijn van de gezondheidszorg. Bovendien was er een ongelijkmatige verdeling 

van deze artsen over het land. Vooral buiten de steden had men een tekort aan 

artsen. De vraag naar en het aanbod van de gezondheidszorg waren niet goed op 

elkaar afgestemd wat resulteerde in problemen met de toegankelijkheid van 

kwalitatief goede zorg. Om de vraag en het aanbod op elkaar af te stemmen werd 

een opleidingsprogramma voor een nieuw type gezondheidsmedewerker, de 

Physician assistant (PA), ontwikkeld. De PA’s hadden als doel de artsen op korte 

termijn te assisteren op verschillende medische terreinen en functioneerden op het 

niveau tussen de artsen en de verpleegkundigen [46].  

 

Werkplek en positie in de organisatie 

De physician assistant (PA) is een partner in het multidisciplinaire team die medisch 

geprotocolleerde en gestandaardiseerde handelingen en administratieve taken 

uitvoert onder supervisie van de verantwoordelijke arts [14-15; 46-48]. Hierdoor 

kunnen artsen zich focussen op de diagnostiek en behandeling van patiënten terwijl 

verpleegkundigen zich kunnen richten op de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. 

De focus van de PA ligt primair op de patiënt zijn medische problemen (cure). 

Begeleidingsaspecten en coaching (care) komen in deze functie minder aan bod, 

evenals het aspect therapietrouw dat een belangrijke verpleegkundige invalshoek 

is. 

PA hebben niet altijd een verpleegkundige opleiding gehad. PA zonder 

verpleegkundige opleiding kunnen, bijgevolg, binnen de huidige wetgeving geen 

verpleegkundige verstrekkingen kan uitvoeren. In het licht hiervan zijn een aantal 

wijzigingen binnen de wetgeving noodzakelijk om bijvoorbeeld niet-

verpleegkundigen de functie van technologen medische beeldvorming [49] of 

operatieassistenten te kunnen laten uitvoeren. Ook biomedische wetenschappers 

zouden dan als PA een zinvolle ondersteuning kunnen geven aan de artsen.  

De PA rapporteert inhoudelijk en functioneel aan de superviserende arts [38]. De PA 

wordt in eerste instantie ondersteund door feedback vanwege de superviserende 

arts, het multidisciplinaire team en door intercollegiale toetsing. 
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Specialisatie en advancement 

De PA wordt ingezet in een afgelijnd medisch gespecialiseerd gebied. Dit houdt in 

dat de PA de ontwikkelingen binnen deze medische specialisatie nauwgezet 

opvolgt en integreert in zijn dagelijkse praktijk. De PA zal op basis van deze evoluties 

nieuwe richtlijnen helpen ontwikkelen.  

 

Coaching en consult van patiënten en verpleegkundigen 

De PA neemt zijn consultfunctie op ten aanzien van de individuele patiënt, het 

multidisciplinaire team en de doorverwijzers. De consultfunctie die de PA ten aanzien 

van deze verschillende zorgverleners invult, situeren zich op het medische domein. 

Dit betekent dat de PA adviezen geeft voor eenvoudige medische problemen zoals 

omschreven binnen het geautoriseerde bevoegdheidsterrein van de PA. Bij meer 

complexe problemen verwijst de PA door naar de arts.  

De PA geeft informatie en begeleidt de patiënt binnen duidelijk afgebakende 

patiëntenpopulaties. Vanuit zijn positie in het multidisciplinaire team heeft de PA een 

relevante invloed/ input op de teamontwikkeling, ook al is deze wisselwerking niet 

zijn primaire focus. 

 

Assessment en diagnosestelling 

De anamnese die door de PA wordt uitgevoerd is medisch geörienteerd. De PA 

voert bij patiënten met niet-complexe medische problematiek medisch-klinisch 

onderzoek uit en bespreekt de bevindingen met de arts [15]. De PA neemt mee 

beslissingen met betrekking tot de diagnostische en therapeutische interventies, zich 

baserend op de richtlijnen en procedures van de medische specialiteit en de 

klinische anamnese van de patiënt. Ook het preventief optreden van de PA is 

biomedisch gericht. In overleg met de superviserende arts neemt de PA initiatief 

voor de aanvraag van bijkomende onderzoeken en adviezen van andere 

disciplines.  

 

Zorgorganisatie 

De opdracht van de PA richt zich sterk op de (medische) zorgplanning, met name 

de opname- en ontslagplanning, de operatieplanning, enz. Dit betekent dat de PA 

belast wordt met de coördinatie en kwaliteitsbewaking van interdisciplinaire 
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medische behandelingsprocessen. Hij faciliteert doelmatige medische zorg en 

voorziet in doelmatige medische informatie aan en over patiënten. 

 

Interventies  

De PA ondersteunt de arts bij het verlenen en uitvoeren van patiëntgerelateerde 

activiteiten [14-17]. Voor de PA is onder andere een duidelijke rol weggelegd bij de 

pré-, per- en postoperatieve consultaties zoals: 

-het voorbereiden van de medische anamnese en het klinisch onderzoek; 

-assisteren van de artsen bij de consultaties en medische voorschriften; 

-assisteren van de arts bij het uitvoeren van chirurgische ingrepen; 

- medicatievoorschriften en onderzoeksaanvragen voorbereiden. 

Hierbij heeft de PA ook een bijzondere taak met betrekking tot de 

informatieverstrekking. Hij informeert en adviseert patiënten, familie, verwijzers, …mbt 

de medische aspecten over het verloop van de ziekte, de behandeling en de 

gevolgen. Bovendien regelt hij een goede communicatie tussen patiënt en 

behandelende arts over het verloop van de ziekte, de behandeling en de mogelijke 

gevolgen. 

Daarnaast heeft de PA een bijzondere plaats in het formuleren van voorstellen in 

verband met diagnosestelling, behandeling of wijziging in de behandeling van 

gehospitaliseerde patiënten. Volgende activiteiten kunnen hiervoor worden 

uitgevoerd:  

- organiseren van de dagelijkse zaalronde op de verpleegeenheid; 

- onderzoeksresultaten opvragen; 

- medicatievoorschriften en onderzoeksaanvragen voorbereiden; - 

routinebehandelingen op medisch-specialistisch terrein uitvoeren. 

  

Onderzoek 

In functie van de dagelijkse taakinvulling participeert de PA aan medisch-

wetenschappelijke studies en introduceert deze resultaten in zijn praktijkvoering. De 

PA volgt eveneens recente wetenschappelijke publicaties op om zijn dagelijkse 

praktijk in overleg met de arts te actualiseren.    
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Autonomie en identiteit  

De PA werkt samen met en onder de directe of indirecte supervisie van de arts [15; 

46; 50]. Deze relatie tussen PA’s en artsen is gebaseerd op wederzijds vertrouwen 

maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de arts [15-16; 50]. De arts vertrouwt erop 

dat de PA kwalitatief goede zorg verleent aan de patiënt conform afspraken, dat 

de PA tijdig de arts consulteert en dat de patiënten die zorg van de arts zelf nodig 

hebben, op tijd worden doorverwezen door de PA [14; 46]. De PA vertrouwt erop 

dat de arts te allen tijde geconsulteerd kan en mag worden, dat de arts PA’s advies 

geven en de artsen de zorg van patiënten voor zijn rekening neemt die buiten het 

bevoegdheids- en bekwaamheidsterrein van de PA valt. Deze arts-PA relatie zorgt 

ervoor dat vooral routinematige zorg uitgevoerd wordt door PA’s en meer complexe 

zorg door artsen  [17; 46]. Deze relatie zorgt er eveneens voor dat de PA zich in een 

individueel afhankelijke positie bevindt ten opzichte van de arts, waardoor hij binnen 

de organisatie niet over een eigen identiteit beschikt. De PA krijgt zijn input door de 

arts en heeft verder geen resonantiegroep in tegenstelling tot bij voorbeeld de 

groep van de verpleegkundigen.   

Een aantal kerncomponenten in de arts-PA relatie zijn [14; 16; 46]: 

- Zorg geleverd door artsen en PA’s moet binnen het geautoriseerde 

bevoegdheidsterrein van iedere discipline afzonderlijk liggen zoals voorgeschreven 

door de wettelijke instanties.  

- De arts is verantwoordelijk voor de supervisie van de PA 

- De rol van de PA’s in het leveren van zorg moet gedefinieerd worden aan de hand 

van gezamenlijk overeengekomen protocollen die ontwikkeld zijn door de arts en de 

PA en gebaseerd zijn op de delegerende stijl van de arts.  

- De arts en de PA moeten op regelmatige basis de gedelegeerde taken en de 

overeengekomen richtlijnen over de rol van de PA doornemen en eventueel herzien 

- De arts moet altijd beschikbaar zijn voor consultatie van de PA 

- De arts blijft eindverantwoordelijk voor de diagnosestelling en behandeling van de 

patiënten.  

- Patiënten moeten duidelijkheid hebben door wie ze geholpen worden en worden 

hierover altijd geïnformeerd.  

- Het is belangrijk dat PA duidelijk weten wat de grenzen van hun bevoegdheden 

zijn, zich binnen deze grenzen bewegen en ten gepaste tijde doorverwijzen naar de 

behandelende arts.  
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Belangrijk is dat de PA enkel en alleen taken en handelingen uitvoert die in 

protocollen vastgelegd werden en door de arts gedelegeerd worden en door de 

arts direct of indirect gesuperviseerd worden. Binnen deze voorwaarden is de PA is 

verantwoordelijk voor de eigen handelingen. De arts blijft echter aansprakelijk voor 

deze handelingen. 

Ethische besluitvorming 

Als lid van het behandelingsteam neemt de PA vanuit zijn eigen integriteit, 

werkervaring en relatie ten aanzien van de betrokken patiënt, deel aan de ethische 

besluitvorming met betrekking tot de anamnestische besluitvorming. 

 

Leadership 

De functie van de PA is niet gericht op veranderen van zorgprocessen. Het doel van 

de PA is de arts te ondersteunen in het uitvoeren van patiëntgerelateerde 

interventies. Hiermee is hij partner van het multidisciplinaire team en neemt hij per 

definitie niet de positie in om ontwikkelingen in de leercultuur aan te sturen.    

 

Professionele ontwikkeling van het verpleegkundig beroep 

De PA heeft op zich geen bijdrage aan de ontwikkeling van het verpleegkundig 

beroep. De PA heeft een eerder uitvoerende opdracht binnen het medische terrein.  

 

Opleiding   

De PA heeft een verpleegkundige of niet-verpleegkundige vooropleiding binnen de 

gezondheidszorg in combinatie met een master binnen de geneeskunde / 

gezondheidswetenschappen of biomedische wetenschappen en 

domeingespecialiseerde opleidingen.   

 

Outcome  

In de literatuur worden verschillende voordelen beschreven [ 15-16; 46; 51]: 

-  artsen kunnen meer patiënten behandelen  

- PA’s nemen, uitsluitend de routinematige handelingen over, waardoor artsen meer 

tijd krijgen voor de behandeling van patiënten met meer complexe zorgproblemen.  

- minder lange wachttijden voor medische zorg. 

- De opleidingskosten van PA’s liggen aanzienlijk lager dan die van artsen. 
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- De verloning van PA’s is lager dan dat van artsen. 

- Binnen het bevoegdheidsterrein van PA’s en met de adequate training en 

supervisie hebben de PA’s bewezen medische zorg te verlenen die wat betreft de 

kwaliteit niet te onderscheiden is van de medische zorg verleend door artsen. 

- hoge patiëntentevredenheid  
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APN    
Raamwerk APN (CNS - NP) / PA CNS NP PA 

werkplek Actieradius  care care en cure  cure 

  Verschuivingen, raakvlakken 

bijbrengen klinische expertise, 
dienstoverschrijdend, 
populatiegebonden 

klinisch pad georiënteerd, 
medisch specialiteit gebonden, 
zorgorganisatie 

medisch, welomlijnd, 
patiëntgebonden 

Positie binnen team en 
organisatie 

functioneel, inhoudelijk en 
hierarchisch 

inhoudelijk medisch, hiërarchisch 
verpleegkundig 

inhoudelijk medisch, 
hiërarchisch verpleegkundig medisch 

  intervisie 

intercollegiale visie en toetsing 
onder PhD begeleiding vanuit het 
verpleegkundig departement 

intercollegiale visie en toetsing 
binnen eigen domein, medisch / 
verpleegkundig 

intercollegiale visie en 
toetsing binnen eigen 
domein  

  positie in het organigram  Zorgprogramma / verpleegkunde 
Zorgprogramma / 
verpleegkunde 

Medische specialisatie / 
zorgprogramma 

Specialisatie en 
advancement Advancement ja, focus verdieping en verruiming ja, focus zorgcoördinatie focus op medische 

Coaching & consult 
van patiënten en 
verpleegkundigen  Consultfunctie patiënt, team, organisatie 

patiënt, organisatie, 
doorverwijzend 

afgelijnd, beperkt medisch 
consult voor eenvoudige 
problematiek, 
doorverwijzend 

 Coaching 
patiënt, team, organisatie, 
transmuraal 

patiënt, organisatie, 
doorverwijzers, transmuraal Patiënt en doorverwijzers 

  Zelfzorg en educatie sterk sterk niet primaire focus 
Assessment en 
diagnostiek  Verpleegkundig assessment  ja ja nee 
 Medisch assessment  beperkt ja ja 

  Diagnosestelling ja, verpleegkundig diagnostisch 
gemengd verpleegkundig / 
medisch medisch 

  GVO en bevordering 
Sterk 
 sterk domeinspecifiek 

 Zorgorganisatie  Zorgplanning 
actief, zowel op micro- als op 
meso-niveau actief, sterk actief, sterk 

  Samenwerking 
multidisciplinair vanuit VP 
standpunt 

multidisciplinair, samenwerken 
met arts, draaischijf 

multidisciplinair vanuit 
medisch standpunt 

  Signaalfunctie, overleg 
Ziekenhuisbreed of 
domeingebonden domeingebonden domeingebonden 
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APN    
Raamwerk APN (CNS - NP) / PA CNS NP PA 

 
 Interventies  verpleegkundig 

gemengd verpleegkundig / 
medisch medisch 

 Behandeling  domeinspecifieke mogelijkheid ja ja 

  Medicatie domeinspecifieke mogelijkheid ja ja 

  Patiënt en omgeving 
ja, vanuit verpleegkundig 
standpunt 

ja, gemengd verpleegkundig / 
medisch 

enkel patiënt en medisch 
standpunt 

  protocolleren 
ontwikkeling van verpleegkundige 
protocollen 

uitvoeren van medische, 
verpleegkundige en zelf 
ontwerpen protocollen 

uitvoeren van medische 
protocollen 

onderzoek onderzoek  

evaluatie eigen praktijkvoering, 
evidence based nursing, 
implementatie  

gemengd verpleegkundig en 
medisch wetenschappelijk 
onderzoek, Evidence Based 
Practice 

medisch gericht 
wetenschappelijk onderzoek 

Autonomie & identiteit  Bevoegdheden 

B1, B2 en C verpleegkundige 
handelingen binnen context van 
staande orders en protocollen 

B1, B2 en C verpleegkundige 
handelingen binnen context van 
staande orders en protocollen, 
gedelegeerde medisch akten 

gedelegeerde medische 
akten in de context van 
duidelijk omschreven 
protocollen 

  Verantwoordelijkheden full acountability full acountability full acountability 
Ethical 
decisionmaking Ethical decision making ja ja ja 
Professionele 
ontwikkeling van het 
verpleegkundig 
beroep clinical leadership sterk minder niet 

  
verpleegkundige praktijk- en 
teamontwikkeling 

sterk, gericht op 
competentieverhoging van de 
verpleegkundigen occasioneel  niet 

 opleiding  opleiding (spectrum) 
primaire opdracht, verpleegkundig 
gericht 

sterk maar domeingericht, 
gemengd verpleegkundig / 
medisch vanuit 
verpleegkundige invalshoek 

domeingericht, medische 
invalshoek 
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Raamwerk APN  (CNS - NP) / PA APN BLENDED FUNCTIE   

  CNS NP PA 

  persoonlijke ontwikkeling 

verpleegkundig gericht, breed 

of gefocussed 

gemengd verpleegkundig/ 

medisch gericht, gefocussed 

medisch gericht, 

gefocussed/specialiteit 

 Opleiding (niveau) 

bachelor + bijkomende 

competenties op masterniveau 

+ domeinspecifieke opleidingen 

bachelor + bijkomende 

competenties op masterniveau 

+ NP opleiding 

paramedisch/biomedisch 

vooropgeleid (+ bijkomende 

competenties op 

masterniveau) + PA 

(domeinspecifieke) opleiding 

 



23 | P a g i n a  
 

Bibliografie   

 

1.  Reveley, S. Walsh, M. Crumbie, A. (2001). Nurse practitioners. Developing the role in 

hospital settings. Butterworth-Heinemann. 

2.  Roodbol, P. (2005). Dwaallichten, struikeltochten, tolwegen en zangsporen. 

Onderzoek naar taakherschikking tussen verpleging en artsen. Proefschrift ter verkrijging 

van het doctoraat in de Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

3.  Knip, M. (2005). Werken met nurse practitioners; effecten van functiedifferentiatie op 

de grens van care en cure. Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de 

Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

4.  ANA. (1996). Scope and standards of Advanced Practice Registered Nursing. 

American Nursing Association. 

5.  Page, N., Arena, D. (1994). Rethinking the merger of the clinical nurse specialist and 

nurse practitioner roles. Nursing policy, 26(4), 315-18.  

6.  Richardson, G. (1998). Skill mix change; substitution or service development? Health 

Policy, 45:119-132. 

7.  The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. (2005). CanMEDS 

Framework. 

8.  Framework for the Establishment of Clinical Nurse/Midwife Specialist Posts 

Intermediate Pathway; 2nd edition. (2004). National Council for the Professional 

Development of Nursing and Midwifery. 

9.  Clinical Nurse Specialist and Advanced Nurse Practitioner roles in Emergency 

Departments. (2005). National Council for the Professional Development of Nursing and 

Midwifery. 

10.  Framework for the Establishment of Advanced Nurse Practitioner and Advanced 

Midwife Practitioner Posts; 2nd edition. (2004). National Council for the Professional 

Development of Nursing and Midwifery. 

11. Review of Nurses and Midwives in the Prescribing and Administration of Medicinal 

Products. (2005). National Council for the Professional Development of Nursing and 

Midwifery. 

12. American Academy of Nurse Practitioners. (1998). Scope of practice for nurse 

practitioners. Washington DC. www.aanp.org 

 13. Australian nursing and midwifery council. (2004). Nurse practitioner standards 

project: report to the Australian nursing and midwifery council. ANMC. 



24 | P a g i n a  
 

14.  American Academy of Physician Assistants, general information. (2007). Available 

from: http://www.aapa.org/geninfo1.html 

15.  Mittman, D.E., Cawley, D.F. & Fenn, W.H. (2002). Physician assistants in the United 

States. BMJ, 325, 485-487. 

16.  Taakherschikking in de gezondheidszorg. (2002). Advies uitgebracht door de Raad 

Volksgezondheid en Zorg aan de Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Zoetermeer. 

17.  Demeyere, F. (2003). Op weg naar een nieuwe functie in het UZ Gent: ‘de 

doktersassistent’.  

18. Hamric, A.B., Spross, J.A. & Hanson, C.M. (2000). Advanced Nursing Practice. An 

integrative Appoche. Philidelphia: W.B. Saunders Company.  

19. Berckmans, G., Alvarez Irusta, L., Bouzegta, N., Defloor, T., Peeters, G., Stordeur, S., 

and Gobert, M., (2008).  Functiedifferentiatie in de verpleegkundige zorg: 

mogelijkheden en beperkingen, KCE reports 86A. 

20. Roodbol, P. (2005). Dwaallichten, struikeltochten, tolwegen en zangsporen. 

Onderzoek naar taakherschikking tussen verpleging en artsen. Proefschrift ter verkrijging 

van het doctoraat in de Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

21. Goodrich, C.A. & Ward, C.W. (2004). Evaluation and revision of a clinical 

advancement program. Medsurg. Nursing, 13(6), 391-398. 

22. Daly, W.M., & Carnwell, R. (2003). Nursing roles and levels of practice: a framework 

for differentiating between elementary, specialist and advancing nursing practice. 

Journal of Clinical Nursing, 12, 158-167. 

23. Darmody, J.V. (2005). Observing the work of the clinical nurse specialist. Clinical 

Nurse specialist, 19(5), 260-268. 

24. Cunningham, R.S. (2004). Advanced practice nursing outcome: a review of 

selected empirical literature. Oncology Nursing Forum, 31(2), 219-230. 

25. Gardner, G. Carryer, J., Gardner, A. & Dunn, S. (2005). Nurse practitioner 

competency standards: finding from collaborative Australian and New Zealand 

research. International Journal of Nursing Studies, 43, 601-610.  

26. National Panel for Acute Care Nurse Practitioner Competencies. (2004). Acute care 

nurse practitioner competencies. Washington, DC: National Organization of Nurse 

Practitioner Faculties. Available from http://www.nonpf.org.  



25 | P a g i n a  
 

27. Vanhaecht, K. (2007). The impact of clinical pathways on the organization of care 

processes. Thesis submitted to obtain the degree of Doctor in Social Health Sciences 

Leuven. 

28. Norris, T. & Melby, V. (2006). The acute care nurse practitioner: challenging existing 

boundaries of emergency nurses in the United Kingdom. Journal of clinical Nursing, 15, 

253-263.  

29. McCormack, B. Manley, K. & Garbett, R. (2004). Practice Development in Nursing. 

Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 

30. Scottish Executive Health department (2005). Framework for developing nursing 

roles. Edinburgh: Blackwell’s Bookshop. 

 

31. Lloyd, J.M. (2005). Role development and effective practice in specialist and 

advanced practice roles in acute hospital settings: systematic review and meta-

synthesis. Journal of Advanced Nursing, 49(2), 191-209. 

32.  Radosevich, D.M., Kalambokidis Werni, T.L. (1996). Using outcomes measures to 

assess the quality 

of health care. In: Radosevich, D.M., Kalambokidis Werni, T.L., editors. A practical 

guidebook for  

implementing, analyzing, and reporting outcomes measurements. Bloomington: Health 

Outcomes 

Institute, 1-10. 

33.  Brooten, D., Youngblut, J.M., Brown, L., Finkler, S.A., Neff, D.F., Madigan E. (2001). A 

randomized  

trial of nurse specialist home care for women with high-risk pregnancies: outcomes and 

costs. Am J  

Manag Care, 7(8):793-803.  

34. Brooten, D., Kumar, S., Brown, L.P., Butts, P., Finkler, S.A., Bakewell-Sachs, S., Gibbons, 

A.,  

Delivoria-Papadopoulos M. (1986). A randomized clinical trial of early hospital discharge 

and home  

follow-up of very-low-birth-weight infants. N Engl J Med, 9;315(15):934-9.  

35. Campbell, N.C., Ritchie, L.D., Thain J., Deans, H.G., Rawles, J.M., Squair, J.L. (1998). 

Secondary  



26 | P a g i n a  
 

prevention in coronary heart disease: a randomised trial of nurse led clinics in primary 

care. Heart,  

80:447-452. 

36.  Murchie, P., Campbell, N.C., Ritchie, L.D., Simpson, J.A., Thain J. (2003). Secondary 

prevention clinics  

for coronary heart disease: four year follow up of a randomised controlled trial in 

primary care. BMJ,  

326:84. 

37.  New, J.P., Mason, J.M., Freemantle, N., Teasdale, S., Wong, L.M., Bruce N.J. et al. 

(2003). Specialist  

nurse-led intervention to treat and control hypertension and hyperlipidemia in diabetes 

(SPLINT): a  

randomized controlled trial. Diabetes Care, 26:2250-2255. 

38.  Smith, B., Appleton, S., Adams, R., Southcott, A., Ruffin R. (2001). Home care by 

outreach nursing for  

chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev, CD000994. 

39.  Becker, D.M., Allen, J.K. (2001). Improving compliance in your dyslipidemic patient: 

an evidence- 

based approach. J Am Acad Nurse Pract, 13:200-207. 

40.  Borrie, M.J., Bawden, M., Speechley M., Kloseck, M. (2002). Interventions led by 

nurse continence  

advisers in the management of urinary incontinence: a randomized controlled trial. 

CMAJ, 166:1267- 

1273. 

41.  Moore, S., Corner, J., Haviland, J., Wells, M., Salmon, E., Normand, C. et al. (2002). 

Nurse led follow  

up and conventional medical follow up in management of patients with lung cancer: 

randomised trial.  

BMJ, 325:1145. 

 

 

 

42.  van den Hout, W.B., Tijhuis, G.J., Hazes, J.M., Breedveld, F.C., Vliet Vlieland, T.P. 

(2003). Cost  



27 | P a g i n a  
 

effectiveness and cost utility analysis of multidisciplinary care in patients with 

rheumatoid arthritis: a  

randomised comparison of clinical nurse specialist care, inpatient team care, and day 

patient team care.  

Ann Rheum Dis, 62:308-315. 

43.  Stables, R.H., Booth, J., Welstand, J., Wright, A., Ormerod, O.J., Hodgson, W.R. 

(2004). A randomised controlled trial to compare a nurse practitioner to medical staff in 

the preparation of patients for diagnostic cardiac catheterisation: the study of nursing 

intervention in practice (SNIP).Eur J Cardiovasc Nurs, 3(1):53-9. 

44.  Caine, N., Sharples, L.D., Hollingworth, W., French, J., Keogan, M., Exley, A., 

Hodgkins, D., Bilton, D. (2002). A randomised controlled crossover trial of nurse 

practitioner versus doctor-led outpatient care in a bronchiectasis clinic. Health Technol 

Assess, 6(27):1-71. 

45.  Kinnersley, P., Anderson, E., Parry, K., Clement, J., Archard, L., Turton, P., Stainthorpe, 

A., Fraser, A., Butler, C.C,. Rogers, C. (2000). Randomised controlled trial of nurse 

practitioner versus general practitioner care for patients requesting "same day" 

consultations in primary care. 

46.  Bruurs, M.D.H & van den Brink, G.T.W.J. (2002). Physician assistant in de Verenigde 

Staten: een verkenning. Hogeschool Van Arnhem en Nijmegen – Faculteit Gezondheid, 

Gedrag en Maatschappij. 

47.  Vandersmissen, J. (2006). Nieuwe professionals inde gezondheidszorg: rapportage 

van de academic tour.  Centrum voor Ziekenhuiswetenschappen, K.U.Leuven.  

48.  Dierendonck, M., Demeyere, F., Decoene, E. & Leune, T. (2002). Verslag werkbezoek 

AZ Groningen.  

49.  Frankel Kelvin, J., Moore-Higgs, G.J., Maher, K.E., Dubey, A.K., Austin-Seymour, M.M., 

Riese Daly, N., Price Mendenhall, N. & Kuehn, E.F. (1999). Non-phyciscian practitionesr in 

radiation oncology: advanced practice nurses and physician assistants. International 

Journal of Radiation Oncology, Vol 45, Issue 2, 255-263. 

50.  Decoene, E. (2007). Literatuurstudie ‘Physician Assistant’.  

51.  Ross-Van Dorp, C. (2003). Toespraak van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport bij het aannemen van RVZ-advies ‘taakherschikking in de 

gezondheidszorg’ op 14 januari 2003 in Den Haag. Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport – Directie voorlichting en communicatie.  

 



28 | P a g i n a  
 

 

 

 

 


