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Eerste nurse practitioners met 
differentiatie huisartsenzorg

Ervaringen stemmen positief

|  Emmy Derckx

Op 21 februari 2006 studeerde de 

eerste groep nurse practitioners 

met differentiatie Huisartsenzorg 

af aan de Fontys Hogeschool 

Eindhoven. De twaalf NP’s zijn 

opgeleid in het kader van het 

project ‘Nurse Practitioner in de 

Huisartsenpraktijk’ (NPH), dat in 

2003 in Brabant en Limburg startte. 

Doel was te onderzoeken in hoe-

verre een nurse practitioner een 

bijdrage kan leveren aan de conti-

nuïteit van huisartsenzorg en onder 

welke voorwaarden, met welke 

kwaliteit en tegen welke kosten 

dit mogelijk is.   

In 2001 werd door de Landelijke Huisartsen 
Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland en 
het ministerie van VWS ‘Praktijkondersteu-
ning Huisartsenzorg (POH)’ ingevoerd 
(Derckx, 2002). De praktijkondersteuner, een 
functionaris (verpleegkundige of dokters-
assistente met aanvullende opleiding) op hbo-
niveau, biedt zorg conform protocol aan 
bepaalde patiëntencategorieën, met name 
chronisch zieken. Inmiddels is gebleken dat 
door praktijkondersteuning vooral de kwali-
teit van zorg verbetert en, in mindere mate, 
de werklast van de huisarts wordt terugge-
bracht (Meulepas, 2004; Van Son e.a., 2004). 
Voor meer vermindering van werklast en het 
opvangen van mogelijke artsentekorten, is 
verdergaande taakherschikking en substitutie 
noodzakelijk (Vening e.a., 2003; Derckx, 
2002; Nivel, 2004). Vooral op het gebied van 
‘kleine kwalen’ is winst te behalen (Timmers 
e.a., 2002; Maasen, 2001). Maar verdergaande 
taakherschikking en substitutie vraagt om 
verdergaande scholing. In het buitenland zien 
we dat hoog opgeleide nurse practitioners en 
physician assistants (PA) een significante  rol 

vervullen. Zo blijkt in Engeland, dat een NP 
20 tot 30 procent van de patiëntenzorg van de 
huisarts overneemt. Vooral de vaak voorko-
mende ‘kleine klachten’ kan de NP zelfstan-
dig afhandelen (Shum e.a., 2000). Ook pa-
tiëntenvoorlichting, preventie, educatie en 
zorgcoördinatie behoren tot het domein van 
de NP, evenals aspecten van praktijkorganisa-
tie en -management. Deze nieuwe professio-
nal lijkt, vanwege de combinatie van deskun-
digheden op medisch en verpleegkundig 
gebied, kansen te bieden. (Maasen, 2001; 
Kraan-Nieuwland; Grypdonck, 2000; Lliffe, 
2000; Kinnersley e.a., 2000; LCVV, 1999; Van 
Offenbeek e.a., 2004). In Nederland is nog 
geen onderzoek gedaan naar de NP in de 
huisartsenpraktijk. Dat was een reden om het 
relatief grootschalig experiment NPH op te 
starten1. 
Een vergelijkbaar project, maar dan met de 
PA in de huisartsenpraktijk (PAH), vindt 
plaats in de regio Utrecht.2 Op termijn zijn 
dan ook antwoorden te verwachten op vragen 
over de inzet van zowel de NP als de PA in de 
huisartsenpraktijk. Beide experimenten wor-
den gefinancierd door VWS en zorgverzeke-
raars en de resultaten zullen richtinggevend 
zijn voor toekomstig beleid.

Het project Nurse Practitioner 
in de Huisartsenpraktijk
In twaalf huisartsengroepen in Brabant en 
Limburg zijn twaalf verpleegkundigen, allen 
vrouwen, opgeleid tot nurse practitioner. Zij 
werden gerekruteerd via advertenties en net-
werken en geselecteerd uit meer dan 140 
kandidaten. Ze hebben ervaring in diverse 
velden van de gezondheidszorg - de huisart-
senpraktijk (praktijkondersteuners), de wijk, 
het ziekenhuis en de Medische Opvang 
Asielzoekers (MOA) – en variëren in leeftijd 
van 24 tot 50 jaar. De geselecteerde huisarts-
engroepen bevinden zich in Tilburg, Eindho-
ven, Geldrop, Deurne, Someren, Helmond, 
Roermond en Kerkrade. Zowel groepsprak-
tijken als samenwerkende solisten of duo’s 

en ook gezondheidscentra, doen mee; in to-
taal zo’n 50 huisartsen en ongeveer 110.000 
patiënten.

Differentiatie huisartsenzorg
Binnen het project NPH is in samenwerking 
met de Huisartsopleiding Maastricht, de 
Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisart-
senzorg Eindhoven en de Fontys Hogeschool 
Eindhoven, de voor Nederland unieke Diffe-
rentiatie Huisartsenzorg van de algemene op-
leiding ANP (advanced nursing practice) ont-
wikkeld (Toemen e.a., 2005). Vanuit het 
werkveld werd aangegeven dat de reguliere 
opleiding ANP elementen mist voor het wer-
ken in een huisartspraktijk. De patiëntenpo-
pulatie die bij de huisarts komt is een heel an-
dere dan die welke in de tweede lijn gezien 
wordt. Ze is generiek in plaats van specialis-
tisch en komt vaak met onbekende of niet 
uitgekristalliseerde vragen, klachten en/of 
ziektebeelden, het beleid is vaak weinig pro-
tocollair. Door deze kenmerken is algemene 
literatuur over ziekten ook niet altijd van 
toepassing. 
Huisartsen hadden een belangrijke stem in 
de inhoud en vorm van het specifiek op de 
huisartsenzorg toegesneden curriculum. Zo 
kon een verpleegkundige opgeleid worden 
die de huisarts bijstaat in het behandelen van 
patiënten met vaak voorkomende huisarts-
geneeskundige klachten en die is toegerust 
om verantwoorde substitutie en hoogwaardi-
ge verpleegkundige zorg te realiseren.
De opleiding NPH is vergelijkbaar met de 
ANP. In de modules Patiëntenzorg is echter 
specifiek gekozen voor diagnostiek en be-
handeling van vaak voorkomende klachten 
in de huisartsenpraktijk (de ‘minor ail-
ments’), waarvoor geen uitgebreide medische 
achtergrondkennis nodig is. Het betreft 
klachten op het gebied van KNO en hoesten, 
bewegingsapparaat: onderste extremiteiten, 
huidaandoeningen, SOA/anticonceptie/in-
continentie/urineweginfecties/overgangs-
klachten, geriatrie.
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Josee van den Heuij volgde de inservice oplei-
ding tot verpleegkundige in het ziekenhuis, 
heeft daarnaast een wijkaantekening en is an-
troposofisch verpleegkundige. Ze werkte in het 
ziekenhuis, in de wijk, op het consultatiebureau 
en sinds tien jaar in twee huisartsenpraktijken, 
dertig uur per week. Eerst als invalassistente, 
later als praktijkondersteuner (PO), waarvoor ze 
in 2001 de (pilot)opleiding voor PO volgde. Al 
snel zette ze samen met de huisarts een preven-
tief spreekuur op voor de begeleiding van men-
sen met hypertensie en diabetes. ‘De eerstelijns-
zorg spreekt me aan omdat je direct contact 
hebt met mensen. Je werkt aan bewustwording, 
je kunt ondersteunend bezig zijn.’
‘Ik wilde heel graag de NP-opleiding doen. 
Ik vond altijd al dat ik als verpleegkundige te 
weinig wist, dat had ik al op het consultatiebu-
reau. Als een moeder zei dat haar kind last had 
van de oren, kon ik niets onderzoeken. Nu 
mag en kan ik dat wel en weet ik ook wat ik 
zie. Ik kan nu de verbinding leggen tussen de 

vragen van de patiënt en het medische inzicht.’
Twee jaar geleden begon ze met de NP-oplei-
ding. ‘De opleiding is gericht op theoretische 
kennis. Je leert wat evidence based is, hoe je 
kwaliteitsverbetering kunt aanpakken. In het 
begin had ik veel weerstand, ik zag het nut er 
niet van in. Ik wilde vooral spreekuur doen. 
Nu zie ik de meerwaarde wel. Mijn analytisch 
vermogen was niet zo groot. Ik heb nu geleerd 
te denken. Ik heb moeten leren dat je niet zo 
met je persoon erin moet gaan zitten. Verpleeg-
kundigen die een hbo hebben gevolgd, hebben 
dat al van zichzelf. Ik heb ook geleerd dat je 
niet alles hoeft te weten, je kunt alles opzoe-
ken of vragen. Gemist heb ik een visieontwik-
keling. Je moet eerst bij jezelf kijken hoe jij 
bent als mens, als je dat weet kun je ook naar 
anderen kijken. Dat heb je nodig: een mensvi-
sie en een visie op gezondheid. Dat is wel aan 
bod gekomen bij mijn eigen leermeester.’
‘Mijn leermeester, de huisarts, heeft mij geleerd 
hoe je een consult doet, hoe de constructie van 

een gesprek is, hoe je zorgt dat het consult niet 
een half uur duurt, maar tien of vijftien minu-
ten, zonder dat de patiënt het gevoel krijgt dat 
het te snel gaat. En ik heb veel geleerd van het 
alsmaar opnieuw diagnoses stellen. Je komt 
van alles tegen in een huisartsenpraktijk. Als ik 
tijdens mijn spreekuur bel, komt er meteen een 
dokter. Alle vier huisartsen hebben hun eigen 
specialiteit. Ze vullen elkaar aan, je leert ook 
dat één manier niet heilig is. We hebben één 
vrouwelijke huisarts die veel vrouwelijke pa-
tiënten heeft. Voor onderwerpen als overgang 
en anticonceptie stap ik naar haar toe. Dat 
weet zij het allerbeste.’
‘Een leermeester moet bereid zijn alles te ver-
tellen. Hij moet in zijn keuken laten kijken. 
Het enige dat moeilijk was, was mijn spreekuur 
evalueren met de artsen. Daar hebben ze niet 
veel tijd voor.’
Ze pakt ook andere dingen aan op de praktijk. 
‘Op één praktijk liep de communicatie tussen 
huisartsen en doktersassistenten niet zo goed. 
Ik heb een gestructureerd overleg voorgesteld, 
een keer in de veertien dagen een uur. Dat 
duurt even voor het lukt, maar nu is iedereen 
er heel blij mee.’
Toen Josee van den Heuij met de NP-opleiding 
begon, kwam er een andere praktijkondersteu-
ner. ‘We werken allebei op beide praktijken. De 
PO heeft een caseload van een aantal patiënten 
met specifieke ziektes, zoals hoge bloeddruk, dia-
betes en COPD. Zij spreekt met hen regelmatig 
af. Mijn patiënten komen via de doktersassisten-
te, die de triage doet. We vullen elkaar aan. Bij-
voorbeeld bij ouderen met geriatrische problema-
tiek kunnen wij allebei verpleegkundige zorg 
inzetten (via verpleegkundige diagnoses en inter-
venties), maar als NP’er kan ik aanvullend 
medisch diagnosticeren en die extra expertise in-
zetten zonder daar eerst over te moeten terug kop-
pelen en overleggen, wat een PO-er wel moet.’
‘Een verpleegkundige met medische know how 
is een fantastische aanvulling. Na al die jaren er-
varing in de zorg kan een verpleegkundige goed 
aanvoelen wat de patiënt nodig heeft. Maar tege-
lijk ook afstand houden. Ik heb honderd sprieten 
overeind als ik met een patiënt praat, de huisarts 
heeft er 25. Die 75 is de meerwaarde.’
Mieka Vroom

‘Ik wilde vooral spreekuur doen’
‘Wat een positief verhaal, hè’, besluit Josee van den Heuij (50 jaar) haar 

ervaringen als nurse practitioner, ‘het is het leukste werk dat ik tot 

nog toe heb gedaan’. Josee van den Heuij is NP voor vier huisartsen in 

Eindhoven, verdeeld over twee huisartsenpraktijken. 

Nurse practitioner Josee van den Heuij
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‘Ze is een echte 
professional geworden’
Caroline Thijssen is huisarts in een gezondheidscentrum in Eindhoven. 

Er werken drie huisartsen op een totaal van 5000 patiënten. Zij begeleidde 

de NP die op het gezondheidscentrum werkzaam is tijdens een deel van de 

opleiding; aan het begin en aan het einde.

‘Ik verwachtte een zorgzame duizendpoot en ze 
is nu een professionele duizendpoot. Dat zorg-
zame klopt nog steeds, maar ze was veel profes-
sioneler dan ik had verwacht. Ze werkt structu-
reel. Ze analyseert de hulpvraag, maakt een 
structureel behandelplan. De NP staat bij de 
voordeur. Ze ziet patiënten zonder dat die eerst 
door de huisarts zijn gezien en handelt deze 
vervolgens zelfstandig af, door bijvoorbeeld ad-
vies te geven, medicatie of een verwijzing. Dit 
alles natuurlijk onder supervisie van de oplei-
der-huisarts. Daarnaast kan ze ook die “achter-
deurzaken” in gang zetten zoals een indicatie 
bij het RIO aanvragen, een cognitieve test doen, 
een rollator aanvragen. Zaken die de huisarts 
veel tijd kosten. Maar juist die voordeurfunctie 
onderscheidt een NP van een praktijkonder-
steuner.’
‘De NP had gewerkt in de thuiszorg, onder an-
dere met COPD- en astmapatiënten. Ze had 
enige ervaring met het werk van huisartsen. De 
samenwerking met de NP is prima gegaan. Haar 
werkterrein zijn kleine, scherp omschreven 
klachten, maar die kunnen toch uitgebreid zijn.’ 

‘Als huisarts moet je als je samenwerkt met een 
NP je patiënten loslaten, en daarvoor moet je 
vertrouwen in elkaar krijgen. Nu ziet zij op een 
volle dag 23 mensen. Dat is heel wat. Die men-
sen komen niet bij de huisarts, zij handelt die 
zelfstandig af, tot en met de medicatie. Met haar 
ervaring en volgens de NHG-richtlijnen. Ze is 
een echte professional geworden.’ 
‘In onze praktijk is de assistent getraind om de 
triage te doen. Zij bepaalt welke klacht waar te-
recht komt. Dat was ook afhankelijk van wat de 
NP al in de opleiding had gehad. Als huisarts 
bespreek je de consulten met haar na. Hoe kijkt 
zij tegen patiënten aan, wat zijn haar eigen nor-
men en waarden? Zo weet je als huisarts goed 
wat de NP wel of niet kan. Het is ook belang-
rijk dat de NP je makkelijk kan benaderen, dat 
er geen drempel is. Tot het einde toe heb ik met 
enige regelmaat video-opnames van consulten 
bekeken of ben ik er zelf bij komen zitten. Je 
ziet dan ook het verschil. In het begin was het 
consult uitgebreid. Nu werkt ze bekwamer naar 
de hulpvraag toe.’ 
Nu, aan het eind van de opleiding, zie ik haar 

als een aanvullende professional in de praktijk. 
De meerwaarde is het andere referentiekader 
waarin een verpleegkundige denkt. Een huisarts 
is meer gericht op de medische diagnostiek. De 
NP kijkt naar het hele beeld, minder alleen me-
disch. Bovendien levert het aantal patiënten dat 
zij ziet extra ruimte bij ons op. We merkten dat 
meteen op dagen dat ze er niet was. Dan had-
den wij geen ruimte meer in het spreekuur. Met 
het terugverdienen ben ik niet zo bezig, maar 
dat was wel het uitgangspunt. De NP levert 
productie en daardoor heb je meer spreekuur-
capaciteit of je kunt meer patiënten aannemen. 
Wij zitten in een nieuwbouwwijk, we groeien. 
De vierde huisarts kan nu later komen.’
‘De NP werkt ook aan kwaliteitsverbetering van 
de zorg. Zij heeft het astma/COPD spreekuur 
opgezet en geïmplementeerd. Daarnaast doet ze 
een deel van de deskundigheidsbevordering van 
de praktijkassistentes.’ 
‘De patiënten zijn zeker tevreden. De NP heeft 
een korte enquête gehouden over de tevreden-
heid onder patiënten. Ze waren vooral tevreden 
over haar voorlichting en advisering. Ze heeft 
daar iets meer tijd voor. Wij huisartsen zouden 
daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Patiën-
ten vinden het prettig om uitleg te krijgen over 
hun probleem. De NP neemt hen serieus. Er 
was zelfs een patiënt die zich wilde laten over-
schrijven naar de NP!’ 
‘Wat kan verbeteren is de afstand tussen de op-
leiding en de opleiders. In de opleiding zaten te-
rugkomdagen met de huisartsenopleiders, zes 
tot acht keer per jaar. Dat was zinvol. Je be-
spreekt de casuïstiek, de didactiek. Je hoort hoe 
het gaat bij andere praktijken. Maar ik had wei-
nig idee van wat er op school gebeurde. De op-
leiding staat ver af van de huisartsenopleiders. 
Ik had wel meer contact met de school gewild. 
Daarnaast moet een belangrijke input blijven 
bestaan door de huisartsenopleiding. En mis-
schien moet de opleiding langer duren, want 
het laatste jaar van de studie was heel zwaar. 
Soms ging dat ten koste van het spreekuur. Na-
tuurlijk mogen ze ook veel vragen op de oplei-
ding, maar de werkdruk was heel hoog.’ 
‘Huisartsen moeten zeker meedoen met dit pro-
ject, maar je moet niet als motivatie hebben dat 
het druk is in je praktijk. Als je een NP wilt op-
leiden moet je er tijd in steken, zeker een half 
jaar, net zoals bij het opleiden van een huisarts.’
Mieka Vroom

Huisarts Caroline Thijssen
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NP-opleiders
Behalve voor het opleiden van de NP’s was er 
in het project NPH gerichte aandacht voor de 
(praktijk)opleiders. In samenwerking met de 
Huisartsopleiding Maastricht is een curricu-
lum voor opleiders ontwikkeld naar analogie 
van de huisartsopleiding (Toemen & Ram, 
2005). De reguliere opleiding ANP kende een 
dergelijk curriculum niet. Doelen van het cur-
riculum voor opleiders zijn gekwalificeerde 
opleiders af te leveren en afstemming tussen 
opleiding en praktijk te bereiken. 
De NP-opleiders komen 6 tot 8 maal per jaar 
een dagdeel bij elkaar en dan worden didac-
tiek en randvoorwaarden in de praktijk be-
sproken en geoefend. De ervaringen leren 
dat deze terugkomdagen een belangrijke on-
dersteuning zijn bij het opleiden van de NP 
in de praktijk. Temeer, omdat het niet het 
opleiden van een eigen vakgenoot betreft, 
maar het opleiden van iemand uit een andere 
discipline, met een relatief onbekende ach-
tergrond en in een nog niet uitgekristalliseer-
de functie. Echt pionieren dus! Dat vraagt 
veel investeren, verkennen van nieuwe gebie-
den, opzoeken van grenzen en delen van er-
varingen met anderen.
Ook de doktersassistenten krijgen extra scho-
ling om het instroommanagement in de prak-
tijk goed te kunnen uitvoeren (Teunis-van 
Campen, 2004). Zij volgen vier dagdelen een 
gerichte communicatie- en telefoontraining. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de NHG-
telefoonklapper en worden opgenomen tele-
foongesprekken nabesproken. Deze training 
levert een relevante bijdrage aan de randvoor-
waarden in de praktijk bij de inzet van een NP.

Evaluatieonderzoek
Een uitgebreid evaluatieonderzoek zal het 
project NPH completeren. Daarin staat de 
vraag centraal in hoeverre een NP een bijdra-
ge kan leveren aan de continuïteit van huis-
artsenzorg en onder welke  voorwaarden, met 
welke kwaliteit en tegen welke kosten dat 
mogelijk is. Er wordt gekeken naar zaken als 
haalbaarheid en randvoorwaarden, kwaliteit 
van zorg vanuit patiënten- en vanuit hulpver-
lenerperspectief, kwaliteit van arbeid met 
elementen als werkdruk/werklast en verande-
ringen in praktijkorganisatie, kosten en capa-
citeit (Vrijhoef e.a., 2003). 
Uitgangspunt voor de financiering van de NP 
in de huisartsenpraktijk is dat zij zichzelf 
moet kunnen terugverdienen. Dit kan worden 

gerealiseerd door productie (aantal consulten 
en/of visites) en/of toename van de capaciteit 
van de praktijk (meer ingeschreven patiën-
ten). De projectervaringen zullen informatie 
verschaffen over haalbaarheid en randvoor-
waarden.

Positionering 
Hoe verhouden de diverse beroepsbeoefena-
ren in de huisartsenpraktijk zich nu tot el-
kaar? Dit wordt schematisch weergegeven in 
het kader Positionering beroepsbeoefenaren 
in de huisartsenpraktijk. 
De doktersassistente behartigt het instroom-
management. Zij verheldert binnenkomende 
klachten en bepaalt, mede in overleg met de 
patiënt, bij wie hij of zij het beste terecht kan. 
De huisarts, de NP en de PA (physician as-
sistant)  houden zich bezig met diagnose en 
behandeling van klachten. De huisarts is in 
principe toegankelijk voor alle voorkomende 
klachten. De NP is toegankelijk voor een wel-
omschreven pakket klachten, de zogenaamde 
‘minor ailments’. Waar nodig voegt zij daar-
aan verpleegkundige interventies toe, die ge-
richt zijn op het omgaan van de patiënt met 
de gevolgen van de diagnose en/of behande-
ling van een klacht in zijn dagelijks leven en/
of hoe hij klachten kan voorkomen of zelf 
kan oplossen (Vening e.a., 2003). De PA is 
toegankelijk voor, in principe, alle klachten in 
de huisartsenpraktijk, met uitzondering van 
traumata en infarcten. Bij de PA is geen spra-
ke van een focus op bepaalde klachten of 
patiëntencategorieën. De PA heeft geen speci-
fieke deskundigheid op het gebied van ver-
pleegkundige interventies3. Zowel de NP als 
de PA kunnen zelfstandig klachten diagnosti-
ceren en behandelen en werken aldus ‘aan de 
voordeur’. Beiden worden daartoe speciaal 
opgeleid.
De praktijkondersteuner biedt zorg nadat di-
agnose en behandeling door de huisarts (en in 
mindere mate door NP en/of PA) zijn vastge-
steld. Haar hoofdtaak is geprotocolleerde 
controle van het afgesproken beleid. De prak-
tijkondersteuner richt zich op de gevolgen 
van de diagnose en/of behandeling van een 
klacht voor het dagelijks leven van de patiënt. 
De praktijkondersteuner wordt specifiek inge-
zet in de zorg voor mensen met chronische 
aandoeningen zoals diabetes, astma/COPD 
of hartfalen (Meulepas, 2004). 
Er is volop discussie in Nederland over in-
houd, plaats en meerwaarde van de functies 

PO, NP en PA in de huisartsenpraktijk. Deze 
discussie leeft voor wat betreft de NP en PA 
ook in de tweede lijn. Onderzoek en toekom-
stige ontwikkelingen zullen uitwijzen in hoe-
verre de diverse functies inderdaad afzonder-
lijk bestaansrecht hebben.

Praktijkvaringen
De ervaringen tot nu toe zijn positief. De NP 
ziet gemiddeld 15 patiënten per dag met een 
gemiddelde consulttijd van 15-20 minuten. 
Ruim de helft van de klachten handelt ze 
zelfstandig af. De verwachting is dat na twee 
jaar opleiding en verdere groei het aantal 
komt te liggen op 25 patiënten per dag met 
10-15 minuten consulttijd en 80 procent zelf-
standige afhandeling.
Zoals bedoeld ziet de NP vooral de vaak 
voorkomende klachten, conform het curricu-
lum van de opleiding. In praktijken waar de 
doktersassistente het instroommanagement 
goed behartigt loopt het spreekuur van de NP 
het best. Dit vraagt overigens wel extra in-
spanning, maar het levert vervolgens veel effi-
ciencywinst op.
De eerste reacties van patiënten over de zorg 
door de NP blijken positief. Als sterke punten 
worden genoemd: voldoende uitleg, deskun-
digheid en tijd.
Meerdere huisartsen ervaren inmiddels een 
vermindering van werklast door overname 
van zorg door de NP.2 Zodoende komt tijd 
vrij, die de huisartsen invullen met het oplei-
den van de NP en met het zien van andere 
patiënten. De opleiders verwachten in het 
vervolg van de opleiding (nog) meer tijdwinst. 
Tevens ervaart men de verpleegkundige kijk 
op zorg, meer gericht op de gevolgen van 
klachten en aandoeningen voor het dagelijks 
leven van patiënt en familie, als een waarde-
volle aanvulling.
Naast de directe patiëntenzorg voeren de NP’s 
ook kwaliteitsprojecten uit zoals het opzetten 
van hypertensiespreekuren door de doktersas-
sistente of het protocolleren van het beleid bij 
urineweginfecties in de praktijk. Meerdere 
NP’s hebben intussen ook een taak in de aan-
sturing en deskundigheidsbevordering van de 
doktersassistenten.
Een aantal huisartsen zien zowel capaciteits-
winst als kwaliteitswinst door de inzet van de 
NP, zowel voor de patiëntenzorg als voor het 
praktijkmanagement. Diverse huisartsen 
geven nu al aan de NP niet meer te willen 
missen.
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Een punt van aandacht van een andere orde 
is de opleiding tot NP-Huisartsenzorg. Sa-
menwerking tussen Hogeschool en Huisart-
seninstituut wordt als onontbeerlijk gezien. 
De afstemming tussen de inhoud van de op-
leiding en de wensen uit het veld moet goed 
worden geborgd. De inbreng van huisartsdo-
centen in de opleiding wordt zowel door de 
NP’s als door de opleiders zeer gewaardeerd 
en als voorwaarde gezien voor aansluiting van 
de opleiding op het werkveld. De opleidings-
praktijk dient te voldoen aan de benodigde 
criteria (werkruimte, ICT, videoapparatuur, 
opleider) en vanuit het opleidingsinstituut 
dient te worden voorzien in gerichte onder-
steuning van de NP-opleiders.

Discussie
Hoe zal de NP in de huisartsenpraktijk zich 
gaan ontwikkelen? Wordt het een volwaardige 
functie in het team naast de huisarts? Wordt 
haar zorgtakenpakket specifiek ‘korte klach-
ten’ of wordt het een combinatie met chroni-
sche zorg? Kan de NP knelpunten in de prak-
tijk helpen oplossen en toegankelijkheid 
helpen vergroten? Of verdwijnt de NP op ter-
mijn weer uit ons vizier? Momenteel lijkt de 
NP te voorzien in een behoefte. Een behoefte, 
die lijkt te bestaan op het grensvlak van cure 
en care in de huisartsenpraktijk. Daar lijkt 
winst te realiseren met een NP door enerzijds 
gedeeltelijke overname van medische zorg en 
anderzijds aanvulling op het gebied van hoog-
waardige verpleegkundige zorg, praktijkma-
nagement en kwaliteitsprojecten. Vooralsnog 
lijkt ook de inzet van de NP in de frontlinie – 
voor diagnose en behandeling van een welom-
schreven pakket van klachten – verantwoord. 
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Noten

1 Het project ‘Nurse Practitioner in de Huisartsenprak-

tijk’ (NPH) is een initiatief van de Districts Huisartsen 

Verenigingen Midden- en Zuidoost Brabant en de 

Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg 

Eindhoven. Het wordt gefinancierd door het ministerie 

van VWS en de zorgverzekeraars CZ Actief in Gezond-

heid en VGZ.

2 Projectplan Physician Assistant  in de Huisartsenprak-

tijk. DHV Advies Utrecht, Academie Gezondheidszorg 

Utrecht en Universiteit Utrecht. Utrecht, juni 2003.

3  Evaluatiebijeenkomst deelnemende huisartsen. Pro-

ject NPH, 31 mei 2005.
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