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Voorwoord
Voor u ligt het eindrapport met de resultaten van het ‘Worthy Assistants‘ onderzoek. Dit
onderzoek bestudeerde de effecten van de inzet van Physician Assistants (PA’s) werkzaam in
de functie van zaalarts op de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Hiervoor zijn
gegevens verzameld bij 34 ziekenhuisafdelingen verspreid over Nederland. Het onderzoek
werd gefinancierd door ZonMw.
Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit:
- Dr. E. Adang, Health Technology Assessment, Radboudumc
- Drs. G. van den Brink, Radboud Zorgacademie, Radboudumc
- Drs. D. Cohen, coördinator MPA, Hogeschool Utrecht
- Prof. dr. E. van Leeuwen, medisch ethicus, IQ healthcare, Radboudumc
- Dr. C. Postma, internist, Radboudumc
- W. van Unen, MPA cardiologie VieCuri Medisch Centrum, voorzitter NAPA in de
looptijd van het onderzoek
- Drs. I. van der Velden, coördinator MPA, Hogeschool Rotterdam
- Prof. dr. T. Wobbes, chirurg, emeritus hoogleraar
Wij danken de subsidiegever voor het in ons gestelde vertrouwen voor het uitvoeren van dit
onderzoek. Ook danken wij Irma Maassen en Yvonne Peters, onderzoeksmedewerkers van
Scientific Center for Quality of healthcare (IQ healthcare) voor ondersteuning in de
dataverzameling en datamanagement. Tevens danken wij de leden van de klankbordgroep
voor de waardevolle adviezen in de opzet van het onderzoek en de verwerking van de
resultaten.
Het onderzoek was niet mogelijk zonder medewerking van alle deelnemers aan dit
onderzoek. Wij bedanken daarom alle artsen, verpleegkundigen en PA’s voor hun bereidheid
om deel te nemen aan het onderzoek en de tijd die zij hebben besteed aan de inclusie van
patiënten en het verzamelen van de benodigde gegevens.
Wij wensen u veel leesplezier.
Dr. Miranda Laurant, senior-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc
Dr. Anneke van Vught, associate lector taakherschikking, Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen
Drs. Marijke Timmermans, promovenda IQ healthcare, Radboudumc
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Samenvatting
Aanleiding
Sinds 2001 worden in Nederland Physician Assistants (PA’s) ingezet om artsen te
ondersteunen door zelfstandig en structureel een aantal medische taken te verrichten. In
toenemende mate worden PA’s ingezet in de functie van zaalarts, vanwege de toenemende
waardering van continuïteit en kwaliteit van zorg en lokale tekorten aan arts-assistenten. De
vraag is of met de inzet van PA’s de beoogde doelen daadwerkelijk worden bereikt.
Doel
Het doel was om inzicht te geven in de effecten van het inzetten van PA’s in de functie van
zaalarts op de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.
Methoden
In een multicenter gematchte en gecontroleerde studie werd het traditionele model met
artsen in de functie van zaalarts (arts-model) vergeleken met een gemixt model met naast
artsen ook PA’s in de functie van zaalarts (PA/arts-model). 34 afdelingen verspreid over
Nederland werden geïncludeerd. Patiënten werden gevolgd van opname tot één maand na
ontslag. De primaire uitkomstmaat was ligduur. Secundaire uitkomstmaten omvatten elf
indicatoren voor kwaliteit en veiligheid van zorg, ervaringen van patiënten met de verleende
zorg, en kosten van zorg. De gegevens werden verzameld door dossieranalyse en
vragenlijsten. Interviews werden gehouden om beïnvloedende factoren voor de
implementatie van de PA in de functie van zaalarts inzichtelijk te maken.
Resultaten
Wij vonden geen verschil in ligduur tussen beide onderzoeksgroepen. Ook de indicatoren
voor kwaliteit en veiligheid van zorg verschilden niet. Wel vonden wij een verhoogde
continuïteit van zorg op de afdelingen met het PA/arts-model. Op deze afdelingen
evalueerden de opgenomen patiënten de zorg als beter. De gemiddelde totale kosten per
patiënt verschilden niet significant tussen de groepen. Wel waren er verschillen in kosten
voor ligduur en personele kosten. De resultaten van de interviews lieten zien dat tien jaar na
de introductie van PA’s, er nauwelijks discussie is over de meerwaarde van de werkzame
PA’s. PA’s worden gezien als een stabiele factor in een medisch team dat continu aan
verandering onderhevig is. Organisatorische en financiële onzekerheden spelen echter een
belangrijke rol bij de beslissing om een PA aan te stellen. Ook een lastige positionering
binnen het medisch krachtenveld blijkt een belemmerende factor.
Conclusie
Deze studie suggereert dat het veilig is om PA’s in te zetten in de functie van zaalarts. De
kwaliteit van zorg lijkt vergelijkbaar en de tevredenheid van patiënten met de geleverde zorg
hoger. Extra aandacht voor de positionering van PA’s is aan te bevelen.
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Inleiding
Achtergrond
Sinds 2001 worden in Nederland Physician Assistants (PA’s) ingezet om artsen te
ondersteunen door zelfstandig en structureel een aantal medische taken te verrichten. Het
doel hiervan is om de taakverdeling in het medisch domein efficiënter in te richten, uiteraard
met behoud van veiligheid en kwaliteit van zorg. Inmiddels zijn er ongeveer 1000 PA’s
(inclusief in opleiding) werkzaam in Nederland. In de komende jaren neemt het aantal verder
toe.
PA-studenten in Nederland hebben reeds een HBO-bacheloropleiding afgerond binnen de
gezondheidszorg, en hebben ten minste twee jaar werkervaring in het verpleegkundig of
paramedisch domein. Daarna volgen zij een 2,5 jarige HBO-masteropleiding. Sinds 2012
hebben PA’s de tijdelijke bevoegdheid om bepaalde medische voorbehouden handelingen te
indiceren en uit te voeren en medicatie voor te schrijven, binnen hun eigen
deskundigheidsgebied (1). Een groot deel van alle PA’s die werkzaam zijn in Nederland
vervullen de functie van zaalarts. De aanleiding hiervoor is veelal een behoefte aan
verbetering van continuïteit van zorg (2). Het verloop van arts-assistenten is hoog, terwijl
PA’s worden gezien als een stabiele factor binnen het medisch team.
Verschillende Noord-Amerikaanse studies laten zien dat de kwaliteit en doelmatigheid van
zorg door PA’s vergelijkbaar is met de zorg door artsen, met een hoge mate van
patiënttevredenheid (3, 4). Echter, de meerderheid van deze studies focuste zich op de
eerstelijnszorg of enkel op intensive care units. Enkele studies richtten zich wel op de
medische zorg op verpleegafdelingen (5-9). Deze studies suggereren dat de kwaliteit van
zorg geleverd door een team met PA’s vergelijkbaar is met de zorg die wordt geleverd door
een team met alleen artsen, maar geven wisselende resultaten voor ligduur en kosten. Alle
studies betroffen één klinische discipline en een beperkte variatie aan patiënten.
Verwacht wordt dat in de toekomst in toenemende mate PA’s worden ingezet in de functie
van zaalarts, vanwege de toenemende waardering van continuïteit en kwaliteit van zorg en
lokale tekorten aan arts-assistenten. De vraag is of met de inzet van PA’s de beoogde doelen
daadwerkelijk worden bereikt. Gegeven de uitkomsten van de eerder uitgevoerde studies en
hun beperkingen, hebben wij een multicenter studie uitgevoerd waarin een variëteit aan
specialismen en type patiënten werd betrokken. Het doel van dit onderzoek was om inzicht
te geven in de effecten van het inzetten van PA’s in de functie van zaalarts op de veiligheid,
kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de
volgende vraagstellingen:
1.

Wat is het verschil in ligduur, kwaliteit en continuïteit van zorg tussen afdelingen waar
zowel PA’s als artsen in de functie van zaalarts werken, en afdelingen waar alleen artsen
de zaalartsfunctie vervullen?

2.

Wat is het verschil in kosten van zorg tussen afdelingen waar zowel PA’s als artsen in de
functie van zaalarts werken, en afdelingen waar alleen artsen de zaalartsfunctie
vervullen?

3.

Wat zijn determinanten voor de implementatie van PA’s in de functie van zaalarts?
- Wat zijn determinanten voor het aannemen van PA’s in de functie van zaalarts?
- Wat zijn determinanten voor het blijven inzetten van PA’s in de functie van zaalarts?
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Methoden
Onderzoeksdesign
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen werd een multicenter studie opgezet, waarin
de zorg op 17 afdelingen waar PA’s in de functie van zaalarts werkzaam zijn (PA/arts-model)
werd vergeleken met de zorg op 17 afdelingen waar alleen artsen in de functie van zaalarts
werkzaam zijn (arts-model). De controleafdelingen werden gematcht aan de
interventieafdelingen op basis van het medisch specialisme en type ziekenhuis (universitair
of niet-universitair). Afdelingen werden geselecteerd voor de interventiegroep indien de PA
ten minste 51% van de beschikbare zaalartsuren (8u-18u op doordeweekse dagen) vervulde.
Afdelingen werden geselecteerd voor de controlegroep indien alleen artsen (arts-assistenten
en/of medisch specialisten) de zaalartsfunctie vervulden. Exclusiecriteria op afdelingsniveau
waren:
 Verpleegkundig Specialisten in de functie van zaalarts
 Alleen PA’s in opleiding in de functie van zaalarts
 De specialismen psychiatrie, kindergeneeskunde en intensive care
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestond uit de patiënten die werden opgenomen op de
geïncludeerde ziekenhuisafdelingen. De volgende exclusiecriteria werden gehanteerd bij de
selectie van patiënten:
 Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
 Terminaal zieke patiënten
 Leeftijd <18 jaar
 Dagopnames: een verwachte opnameduur van <24 uur
Bij patiënten die niet in staat waren om zelf de vragenlijst in te vullen, werd een familielid of
kennis gevraagd om de vragenlijst in te vullen.
Primaire uitkomstmaat
Ligduur is de primaire uitkomstmaat van deze studie, en werd gedefinieerd als het aantal
dagen tussen datum van opname en datum van ontslag. Om te corrigeren voor vertraging
van ontslag door niet-medische redenen, zoals wachttijd voor een plaats in een
verpleeghuisinstelling, werd ook de datum genoteerd waarop de patiënt medisch
uitbehandeld was. Alle data werden geëxtraheerd uit de medische patiëntendossiers. Om
informatiebias te limiteren werd per afdeling een random steekproef van 10% van alle
dossiers opnieuw geanalyseerd door een tweede onderzoeker, die was geblindeerd voor de
uitkomst van de initiële onderzoeker. Indien de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid lager was
dan 95% werden alle dossiers opnieuw geanalyseerd.
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Secundaire uitkomstmaten

Kwaliteit en veiligheid van zorg

Voor het meten van kwaliteit en veiligheid van zorg werd een set van klinische en
procesindicatoren samengesteld. Eerst werden 20 voorlopige indicatoren geselecteerd op
basis van wetenschappelijke literatuur en bestaande indicatoren, zoals de indicatoren voor
kwaliteit van ziekenhuiszorg van de Inspectie voor Gezondheidszorg (10). Deze selectie werd
gebaseerd op de relevantie voor een diversiteit aan medisch specialismen. Vervolgens werd
de relevantie en haalbaarheid van de voorlopige set van indicatoren besproken met een
expertpanel van medisch specialisten. Op basis daarvan werd een set van 11 indicatoren
geselecteerd (tabel 1). Gegevens werden retrospectief verzameld uit zowel patiëntendossiers
als vragenlijsten. Een random steekproef van 10% van alle patiëntendossiers per afdeling
werden opnieuw geanalyseerd om de interne validiteit na te gaan.
Tabel 1. Klinische- en procesindicatoren voor kwaliteit en veiligheid van de medische zorg
Indicatoren
Klinische indicatoren
 Overlijden in het ziekenhuis
 Reanimatie
 Ongeplande opname op de ICU
 Decubitus ontwikkeld tijdens opname
 Ten minste 2 dagen achter elkaar temperatuur ≥38
 Ten minste 2 dagen achter elkaar pijnscore ≥7
 Ziekenhuisinfectiea
 Ongeplande heropname < 1 maand na ontslag
 Presentatie op de SEH < 1 maand na ontslag
Procesindicatoren
 Aantal dagen tussen ontslag en verzenden van ontslagbrief
 Kennismaking met patiënt binnen 24u na opname

Bron
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Vragenlijst 1 maand na ontslag
Vragenlijst 1 maand na ontslag
Patiëntendossier
Vragenlijst bij opname

a. flebitis, urineweginfectie, luchtwegeninfectie, postoperatieve wondinfectie

Ervaringen van patiënten met de medische zorg

Ervaringen van patiënten met de medische zorg die geleverd werd door de zaalarts/PA werd
gemeten middels een vragenlijst welke door patiënten werd ingevuld bij ontslag. Deze
vragenlijst focuste zich op de ervaren communicatie met de zaalarts, en de ervaren
continuïteit van zorg, samenwerking en medische zorg. Ervaringen met de communicatie
werden gemeten met de Communication Assessment Tool (CAT) (11). De CAT bestaat uit 15
vragen welke werden gescoord op een 5-punts schaal, variërend van slecht tot uitstekend.
Voor het meten van de ervaren continuïteit van zorg, samenwerking en medische zorg
werden subschalen uit de ‘Chronically Ill Patients Evaluatie general Practice (CEP) vragenlijst
toegevoegd aan de vragenlijst (12). Elk item kon worden gescoord op een 6-punts schaal,
variërend van onvoldoende tot zeer goed. Aan de vragenlijst werd een foto toegevoegd van
de betreffende zaalarts/PA, zodat patiënten wisten over wie de vragen gingen. Voordat de
vragenlijst definitief werd gemaakt vond een pilot test plaats onder een steekproef van 10
patiënten verspreid over twee verschillende ziekenhuizen.
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Continuïteit van zorg

Continuïteit van zorg werd gemeten door de evaluatie van werkroosters. Alle artsen en PA’s
die de functie van zaalarts vervulden werden gevraagd om hun werkuren in te vullen
gedurende vier vooraf vastgestelde weken: week 3, 7, 11 en 15 vanaf de start van de
dataverzameling. Iedere persoon die gedurende die weken was ingeroosterd in de functie
van zaalarts heeft een apart formulier ingevuld. Op dit formulier zijn de tijdstippen (in halve
uren) aangekruist waarop de medewerker zaalartszorg verrichtte. Weekenden en nachten
werden hierin niet betrokken. Continuïteit van zorg werd vastgesteld door het tellen van het
aantal verschillende zorgverleners dat de zaalartsfunctie vervulden gedurende de vier weken.
Daarnaast werd berekend welk percentage van het totaal aantal zaalartsuren werd ingevuld
door de meest aanwezige PA of arts.

Kosten

Om de implicaties voor kosten te onderzoeken werd een kosteneffectiveits-analyse
uitgevoerd. Indien de effecten tussen beide onderzoeksgroepen gelijk zouden zijn, werd een
kostenminimalisatie-analyse uitgevoerd. De tijdshorizon per geïncludeerde patiënt is van
opname tot 1 maand na ontslag.
De primaire uitkomstmaat voor kosten was de som van alle kosten die geassocieerd werden
met zorggebruik tijden de primaire opname in het ziekenhuis tot 1 maand na ontslag. De
meegenomen relevante items zijn weergegeven in tabel 2. Gegevens werden verzameld door
analyse van patiëntendossiers en vragenlijsten. Kosten werden berekend door het
vermenigvuldigen van volumes met bijbehorende unitprijzen uit 2014 uit het Nederlands
handboek voor kostenonderzoek (13).
Tabel 2. Items die zijn meegenomen in de kostenberekening
Items in kostenberekening
Tijdens opname
 Laboratoriumonderzoek
 Diagnostisch- en functieonderzoek
 Medicatie
 Bloedproducten
 Consulten van ondersteunende diensten
 Consulten van medisch specialisten
 Opname op intensive care
 Werkuren van de zaalarts/PA
 Supervisietijd medisch specialist
Één maand na ontslag
 Ongeplande heropname (dagen)
 Bezoek aan spoedeisende hulp (aantal
 Contact met huisarts
 Thuiszorg en huishoudelijke hulp

Meeteenheid

Bron

Aantal items
Type onderzoek en aantal
Type, dosis, frequentie
Type bloedproduct en aantal
Type dienst en aantal
Aantal consulten
Aantal dagen
Aantal minuten per patiënt
Aantal minuten per patiënt

Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Patiëntendossier
Werkschema
Vragenlijst medisch specialist

Aantal dagen
Aantal bezoeken
Type contact en aantal
Aantal uur per week

Vragenlijst
Vragenlijst
Vragenlijst
Vragenlijst

1
1
1
1

maand
maand
maand
maand

na
na
na
na

ontslag
ontslag
ontslag
ontslag
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Belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van PA’s
Interviews zijn afgenomen bij medewerkers van afdelingen die met ten minste één PA in de
functie van zaalarts werkten of hadden gewerkt. Ook werden afdelingen betrokken die nog
nooit met een PA hadden gewerkt. De selectie van deze afdelingen vond plaats volgens
‘purposive sampling’; we zochten naar een diversiteit aan medisch specialismen, type
ziekenhuizen en organisatorische modellen voor zaalartszorg. Per afdeling werden minimaal
1 en maximaal 3 PA’s, medisch specialisten, arts-assistenten en/of verpleegkundigen
geïnterviewd. Op de afdelingen waar nooit PA’s hadden gewerkt werden alleen medisch
specialisten betrokken, omdat zij gewoonlijk de belangrijkste stem hebben in de beslissing
om al dan niet met een PA te gaan werken.
Met elke deelnemer werd een individueel semigestructureerde diepte-interview gehouden.
Elk interview werd afgenomen aan de hand van een vooraf opgestelde topiclijst, welke was
ontwikkeld in samenspraak met experts in taakherschikking. Het TICD framework werd
gebruikt om richting te geven aan de interviews en analyse. Het TICD framework omvat 7
domeinen: 1) richtlijnfactoren; 2) individuele factoren; 3) patiëntfactoren; 4) professionele
interacties; 5) prikkels en middelen; 6) bekwaamheid voor organisatorische veranderingen;
7) sociale, politieke en wettelijke factoren (14). Omdat dit onderzoek gaat over de
implementatie van een nieuwe zorgverlener, werd het eerste domein hernoemd als ‘de
innovatie’. Tijdens de interviews werden voornamelijk open vragen gesteld en werden korte
aantekeningen gemaakt. De interviews werden uitgevoerd tussen juni 2014 en mei 2015 en
vonden plaats in de betreffende ziekenhuisinstelling en incidenteel per telefoon. De
interviews zijn door twee onderzoekers afgenomen. De interviews vonden plaats totdat
datasaturatie was bereikt op basis van interim-analyses. Elk interview werd opgenomen op
band via audioapparatuur.
Confounders
Vanwege het niet-gerandomiseerde karakter van de studie en de heterogeniteit van
patiënten en afdelingen is er een risico op confounding. De volgende covariabelen zijn
gemeten:
 Patiënten: geslacht, leeftijd, hoogst genoten opleiding, etniciteit, burgerlijke staat, roken,
body mass index, diagnose, comorbiditeiten, aantal opnames, type opname (acuut of
gepland), ontslagbestemming, en ziektegerelateerde kwaliteit van leven.
 Zorgverleners: geslacht, leeftijd, hoogst genoten opleiding, beroep, aantal jaren sinds
afstuderen, aantal jaren werkzaam in hetzelfde beroep, omvang van het contract,
regelmatigheid van het werkrooster en werkdruk
 Afdelingen: medisch specialisme, type ziekenhuis, opleidingsziekenhuis, aantal opnames,
bedbezetting, aantal artsen, PA’s en verpleegkundigen.
Alle covariabelen werden geëxtraheerd uit patiëntendossiers en vragenlijsten.
Berekening van de steekproefgrootte
De berekening van de steekproefgrootte was gebaseerd op ligduur, de primaire
uitkomstmaat van deze studie. De originele berekening werd aangepast in het gepubliceerde
studieprotocol vóór de start van de dataverzameling, met goedkeuring van de subsidiegever
ZonMw (15). Om een relatief verschil van 20% in ligduur te vinden tussen beide
onderzoeksgroepen, met een gemiddelde ligduur van 6 dagen (SD 4,9), alpha 5%, power
80% en een ICC van 0.06 voor patiënten binnen dezelfde afdeling, waren 30 afdelingen
nodig met elk 100 patiënten. Rekening houdend met een uitval van 2 gematchte paren van
afdelingen, waren 34 afdelingen (17 in elke arm) nodig met elk 100 patiënten. Indien er
geen afdelingen zouden uitvallen zou 50 patiënten per afdeling voldoende zijn.
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Data-analyse

Kwantitatieve data-analyse

Verschillen tussen de onderzoeksgroepen op baseline werden geanalyseerd middels de χ2
test of t test. Om de effecten op ligduur, patiëntervaringen en kosten vast te stellen werd
lineaire regressieanalyse toegepast. Omdat ligduur scheef verdeeld was vond
logtransformatie plaats. Logistische regressieanalyse werd toegepast voor de dichotome
uitkomstmaten, i.e. de indicatoren voor kwaliteit van zorg. Om rekening te houden met de
clustering van patiënten binnen afdelingen, werd aan alle modellen een random coëfficiënt
toegevoegd. Er werd rekening gehouden met het gematcht design door de covariabelen type
ziekenhuis en medisch specialisme toe te voegen aan het model. Voor het schatten van
betrouwbaarheidsintervallen voor de totale kosten werd bootstrapping toegepast met 200
replicaties (16).
Multivariabele modellen werden geconstrueerd om rekening te houden met mogelijke
confounders. Covariabelen werden toegevoegd aan het uiteindelijke model indien zij de
regressiecoëfficiënt met meer dan 10% veranderden. Voor het exploreren van heterogeniteit
werden post-hoc subgroep analyses uitgevoerd voor elk submodel voor zaalartszorg: 1) MSmodel: medisch specialisten vervullen de functie van zaalarts; 2) AA-model: ANIOS en/of
AIOS vervullen de functie van zaalarts; 3) gemixt-PA/AA-model: zowel PA’s als ANIOS en/of
AIOS vervullen de functie van zaalarts; 4) PA-model: Alleen PA’s vervullen de functie van
zaalarts. We hebben ook separate analyses uitgevoerd voor de snijdende afdelingen (i.e.
vaatchirurgie, traumachirurgie, oncologische chirurgie, orthopedie, KNO) en de nietsnijdende afdelingen (i.e. MDL, longgeneeskunde, cardiologie).

Kwalitatieve data-analyse

Alle interviews werden verbatim uitgetypt. Een ‘framework analyse’ werd toegepast voor de
data-analyse. Initieel codeerden en analyseerden twee onderzoekers de transcripten
onafhankelijk van elkaar om bias te verminderen en de validiteit van de resultaten te
vergroten. Consensus werd bereikt door overleg en indien nodig werd een derde
onderzoeker betrokken. Na tien interviews was er consensus bereikt over de codes. Daarna
werd elk interview gecodeerd door één onderzoeker, en werd random één op de drie
interviews geselecteerd en ook gecodeerd door de tweede onderzoeker. Daarnaast werden
nieuwe codes, of codes waarover twijfel was, altijd besproken. De analyses werden iteratief
uitgevoerd, zodat nieuwe thema’s en theorieën verder geëxploreerd konden worden in de
opvolgende interviews. Vervolgens werden twee workshops georganiseerd met vier
onderzoekers waarin codes werden ingedeeld in de thema’s van het TICD framework. Indien
relevant konden daarbij ook nieuwe thema’s ontwikkeld worden.
‘Memberchecks’ werden toegepast om de betrouwbaarheid en validiteit te vergroten. Elke
deelnemer kreeg een samenvatting van het interview om te controleren of de interpretatie
klopte met hetgeen zij hadden bedoeld. De uiteindelijke resultaten werden besproken met
een expert panel, bestaande uit twee artsen, een PA, twee PA opleiders en twee
onderzoekers. Atlas.ti werd gebruikt voor de dataverwerking.
Ethische overwegingen
De Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Radboudumc heeft verklaard dat dit
onderzoek niet valt binnen de reikwijdte van de wet WMO (Registratienummer 2012/306).
Alle patiënten van wie gegevens zijn verzameld middels dossieronderzoek hebben daar
schriftelijk toestemming voor gegeven middels een informed consent-formulier. Alle
gegevens zijn strikt vertrouwelijk behandeld en geanonimiseerd verwerkt. De Gedragscode
Gezondheidsonderzoek en de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gevolgd.
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Resultaten
Studiepopulatie
Voor deze studie werden 1021 patiënten verspreid over 17 ziekenhuisafdelingen
geïncludeerd in de interventiegroep, en 1286 patiënten verspreid over 17
ziekenhuisafdelingen in de controlegroep (figuur 1).

Onderzoekspopulatie:
34 afdelingen / 2329 patiënten

Medische dossiers
geanalyseerd:
N= 1015 (99%)

PA/Arts-model
17 afdelingen / 1027 patiënten

Arts-model
17 afdelingen / 1302 patiënten

Geëxcludeerd:
 Leeftijd <18 jaar (n=1)
 Dagopname (n=5)

Geëxcludeerd:
 Leeftijd <18 jaar (n=2)
 Dagopname (n=14)

Beschikbaar voor analyse:
17 afdelingen / 1021 patiënten

Beschikbaar voor analyse:
17 afdelingen / 1286 patiënten

Respons op vragenlijsten:
 Opname: n=1007 (99%)
 Ontslag: n=880 (86%)
 1 maand na ontslag: n=779 (76%)

Medische dossiers
geanalyseerd:
N= 1277 (99%)

Respons op vragenlijsten:
 Opname: n=1270 (99%)
 Ontslag: n=1091 (85%)
 1 maand na ontslag: n=982 (76%)

Figuur 1. Flow chart patiënten

In tabel 3 zijn de patiëntkarakteristieken samengevat. De meeste karakteristieken waren
gelijkwaardig verdeeld over de onderzoeksgroepen. In de interventiegroep werden meer
patiënten acuut (ongepland) opgenomen dan in de controlegroep: 59% respectievelijk 44%,
p<.001. Ook type ziekenhuis, primaire diagnose en ontslagbestemming verschilden
significant tussen de groepen.
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Tabel 3. Baseline karakteristieken
Kenmerk
Medisch specialisme n(%)
Chirurgie
MDL
Longgeneeskunde
Cardiologie
Orthopedie
KNO
Type ziekenhuis n(%)
Opleidingsziekenhuis
Academisch
Niet-academisch
Niet-opleidingsziekenhuis
Geslacht, man n(%)
Leeftijd, jaren gemiddelde ± SD
Diagnose (ICD hoofdgroep) n(%)
Spijsverteringsstelsel
Hartvaatstelsel
Nieuwvormingen (kanker)
Bewegingsstelsel en bindweefsel
Ongevalsletsel en vergiftigingen
Infectieziekten en parasitaire ziekten
Ademhalingswegen
Symptomen
Charlson index voor comorbiditeit gemiddelde ± SD

(% met score ≥1)

Hoogst genoten opleiding n(%)
Laag
Middel
Hoog
Etniciteit, Nederlands n(%)
Burgerlijke staat n(%)
Geen partner
Partner
Weduwe
Roken n(%)
Nee, nooit gerookt
Nee, wel ooit gerookt
Ja, rook nog steeds
Body Mass Index gemiddelde ± SD
Type opname n(%)
Gepland
Acuut
Ontslagbestemming n(%)
Eigen huis
Ziekenhuis
Verpleeghuis/revalidatiecentrum
Mantelzorg
Ziektegerelateerde kwaliteit van leven bij opname

PA/arts-model
(n=1021)

Arts-model
(n=1286)

601 (59%)
102 (10%)
91 (9%)
101 (10%)
103 (10%)
23 (2%)

696 (54%)
181 (14%)
107 (8%)
124 (10%)
100 (8%)
78 (6%)

552 (55%)
23 (2%)
529 (52%)
469( 56%)
524 (53%)
64 ± 16

709 (53%)
78 (3%)
631 (50%)
577 (57%)
682 (54%)
63 ± 15

204 (20%)
158 (16%)
108 (11%)
120 (12%)
135 (13%)
59 (6%)
51 (5%)
61 (6%)
1.1 ± 1.8 (43%)

247 (19%)
274 (22%)
195 (15%)
119 (9%)
80 (6%)
81 (6%)
75 (6%)
87 (7%)
1.1 ± 1.8 (44%)

371 (38%)
380 (39%)
233 (24%)
976(99%)

422 (34%)
489 (40%)
328 (27%)
1212 (98%)

136 (14%)
730 (74%)
119 (12%)

167 (14%)
949 (77%)
125 (10%)

325 (33%)
494 (48%)
174 (17%)
27 ± 5

385 (31%)
626 (50%)
230 (19%)
27 ± 5

402 (41%)
588 (59%)

687 (56%)
547 (44%)

765 (90%)
12 (1%)
56 (7%)
18 (2%)
63 ± 19

965 (92%)
30 (3%)
28 (3%)
25 (2%)
64 ± 20

P

Waarde
<.001

<.001

.47
.11
<.001

.65
.66
.15

.15
.29

.65

.79
<.001
<.001

.08
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Ligduur
Resultaten voor de ruwe en gecorrigeerde associaties tussen het zaalartsmodel en ligduur
zijn weergegeven in tabel 4. De mediane ligduur van de patiënten in de interventiegroep was
6 dagen (interkwartielbereik 4-10), de mediane ligduur van de patiënten in de controlegroep
was 5 dagen (interkwartielbereik 4-8). De ligduur was niet significant verschillend tussen de
onderzoeksgroepen in de primaire analyse (β 1.20, 95% CI 0.99-1.40, p=.064).
Kwaliteit en veiligheid van zorg
Het percentage ontbrekende gegevens per kwaliteitsindicator varieerde van 1% (overlijden
in het ziekenhuis) tot 24% (ontslagbrief). De incidentie van de ongeplande heropname en
presentatie op de spoedeisende hulp werden gemeten in de patiëntvragenlijst die 1 maand
na ontslag werd verstuurd. De respons op deze vragenlijst was 76% in beide
onderzoeksgroepen (figuur 1).
De indicator ‘incidentie van ≥ 2 dagen achter elkaar pijnscore ≥7’ gaf een significante
associatie met het zaalartsmodel (OR 1.60, 95% CI 1.09-2.35) wanneer deze niet
gecorrigeerd werd voor confounding. Na corrigeren voor confounding, toonde geen enkele
indicator voor kwaliteit en veiligheid van zorg een significante associatie met het inzetten van
PA’s in de functie van zaalarts (tabel 4).

Tabel 4. Resultaten voor ligduur en indicatoren voor kwaliteit van zorg

1/1285 (0.1%)
23/1242 (2%)
1/1228 (0.1%)
10/1116 (1%)
120/1230(10%)
34/1165(3%)

β
1.22
OR
NVT
0.92
NVT
0.72
0.90
1.60

Ruwa
95% CI
0.99-1.51
95% CI
NVT
0.48-1.76
NVT
0.46-1.14
0.67-1.21
1.09-2.35**

62/980 (6%)
119/743 (16%)
66/738 (9%)
658/960 (69%)

65/1212 (5%)
169/941 (18%)
77/935 (8%)
820/1190 (69%)

0.97
0.83
1.09
0.88

0.67-1.42
0.64-1.08
0.76-1.55
0.68-1.14

1.12
0.79
1.10
0.81

0.75-1.68
0.60-1.05
0.75-1.62
0.62-1.06

1 (0-7)

4 (0-14)

β
-1.39

95% CI
-5.59-2.81

β
-1.58

95% CI
-5.75-2.60

Uitkomstmaat

PA/Arts-model

Arts-model

Ligduur mediaan (IKB)
Indicatoren voor kwaliteit van zorg
Overlijden in het ziekenhuis n(%)
Ongeplande opname op de ICU n(%)
Reanimatie n(%)
Decubitus ontwikkeld tijdens opname n(%)
≥ 2 dagen achter elkaar temperatuur ≥38 n(%)
≥ 2 dagen achter elkaar pijnscore ≥7 n(%)

6 (4-10)

5 (4-8)

2/1021 (0.2%)
19/987 (2%)
1/988 (0.1%)
31/889 (4%)
94/974 (10%)
57/978 (6%)

Ziekenhuisinfectie n(%)
Presentatie op de SEH n(%)
Ongeplande heropname n(%)
Kennismaking met patiënt < 24u na opname n(%)
Indicatoren voor kwaliteit van zorg
Aantal dagen tussen ontslag en verzenden van
ontslagbrief mediaan (IKB)

Gecorrigeerdb
β
95% CI
1.20
0.99-1.40
OR
95% CI
NVT
NVT
1.08
0.68-1.71
NVT
NVT
0.70
0.43-1.13
0.92
0.67-1.26
1.55
0.97-2.48

Afkortingen: NVT= niet van toepassing vanwege de zeer kleine aantallen; IKB=interkwartielbereik
a. Gecorrigeerd voor matchcriteria type ziekenhuis en medisch specialisme
b. Gecorrigeerd voor match criteria en de confounders primaire diagnose, type opname en roken.
** P < .05
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Ervaringen van patiënten met de medische zorg
De respons op de vragenlijst bij ontslag was 86% in de interventiegroep en 85% in de
controlegroep (figuur 1). De algemene tevredenheid van patiënten met de medische zorg
(uitgedrukt in een rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10) was gemiddeld 8.4 (SD 1.3) in de
interventiegroep en 8.0 (SD 1.5) in de controlegroep. Dit was een statistisch significant
verschil: β 0.49, 95% CI 0.22-0.76, p=.00. Ervaringen van patiënten met de domeinen
communicatie, continuïteit, samenwerking en medische zorg waren ook significant beter op
de afdelingen waar PA’s werkzaam waren, ook na correctie voor mogelijke confounders
(tabel 5).

Tabel 5. Resultaten voor ervaringen van patiënten
Uitkomstmaat

PA/Arts-model (n=849)
Gemiddelde (SD)
Algemene tevredenheid
8.4 (1.3)
Communicatie (15 items)
4.2 (0.7)
Continuïteit (1 item)
4.7 (1.1)
Samenwerking (1 item)
4.7 (1.1)
Medische zorg (2 items)
4.8 (1.0)
Hogere scores reflecteren positievere evaluaties

Arts-model (n=1001)
Gemiddelde (SD)
8.0 (1.5)
4.0 (0.8)
4.4 (1.2)
4.4 (1.2)
4.7 (4.0)
van de zorg

β
0.48**
0.24**
0.35**
0.33**
0.28**

Ruwa
95% CI
0.21-0.74
0.09-0.38
0.13-0.57
0.10-0.56
0.04-0.51

Gecorrigeerdb
β
95% CI
0.49**
0.22-0.76
0.25**
0.09-0.40
0.32**
0.10-0.55
0.31**
0.09-0.54
0.28**
0.05-0.52

Communicatie was gemeten op een 5-punts schaal. Communicatie, samenwerking en medische zorg warden
gemeten op een 6-punts schaal. Algemene tevredenheid was gemeten op een schaal van 1-10.
a. Gecorrigeerd voor matchcriteria type ziekenhuis en medisch specialisme
b. Gecorrigeerd voor match criteria en de confounders primaire diagnose, type opname en roken.
** P < .05

Subgroepanalyses
De resultaten van de subanalyses per model voor zaalartszorg staan beschreven in tabel S1
in de bijlage. We vonden geen verschil in ligduur tussen de vier modellen. Ten aanzien van
de indicatoren voor kwaliteit en veiligheid van zorg, vonden we significante verschillen voor
de incidentie van ziekenhuisinfecties, decubitus, koorts en pijn. De incidentiecijfers waren het
laagst in het MS-model (betere kwaliteit en veiligheid). Ervaringen van patiënten waren het
beste in het PA-model en het gemixt PA/AA-model.
De resultaten voor de subanalyses voor de snijdende afdelingen staan in tabel S2 in de
bijlage. Patiënten op de afdelingen waar PA’s werkzaam waren, hadden een hogere
incidentie van decubitus (OR 0.42, 95% CI 0.21-0.88) en pijn (OR 0.21, 95% CI 0.15-0.67),
maar werden minder vaak gezien op de spoedeisende hulp na ontslag (OR 1.47, 95% CI
1.02-2.13). De resultaten van de subanalyses voor de niet-snijdende afdelingen staan in
tabel S3. De eerder gevonden betere ervaringen van patiënten in de interventiegroep,
werden hier niet gezien.
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Kosten
Zorggebruik tijdens opname werd geëxtraheerd uit patiëntendossiers. 99% van alle dossiers
kon worden geanalyseerd. Item-missing varieerde van 2% (ongeplande transfer naar
intensive care) tot 9% (gebruik van bloedproducten). Zorggebruik na ontslag werd
geëxtraheerd uit de patiëntvragenlijst die 1 maand na ontslag werd verstuurd. De respons
op deze vragenlijst was 76% in beide onderzoeksgroepen. Het percentage item-missings
varieerde van 27% (presentatie op de SEH) tot 45% (contact met de huisarts).
Tabel 6 geeft zowel de totale kosten per patiënt weer als de kosten per gemeten item.
Gemiddelde totale kosten in de interventiegroep verschilden niet significant van de
gemiddelde totale kosten in de controlegroep: gemiddeld verschil 568 euro (95% CI -254 1391, p=0.175). Ten aanzien van de kosten per item vonden we op ligduur een significant
verschil van 309 euro per patiënt (95% CI 29-588, p= 0.030) in het voordeel van de
controlegroep. Hiernaast werden er verschillen gevonden in personele kosten. Personele
kosten voor de arts of PA die de zaalartsfunctie vervulde waren gemiddeld 31 euro (95% CI
-33- -28, p 0.000) per patiënt lager voor patiënten in de interventiegroep in vergelijking met
de patiënten in de controlegroep. Kosten voor de supervisie door de medisch specialist
waren daarentegen gemiddeld 43 euro (95% CI 39- 47, p=0.000) hoger voor de patiënten in
de interventiegroep. Omdat de vraag over supervisie niet van toepassing was op afdelingen
waar alleen medisch specialisten werkten (zij vulden standaard 0 uur in), hebben we een
aanvullende analyse gedaan waarbij afdelingen met alleen medisch specialisten werden
uitgesloten. Daarbij werd een omgekeerd effect gevonden: kosten voor supervisie waren nu
gemiddeld 11 euro per patiënt lager op de afdelingen met PA’s en arts-assistenten (95% CI 16- -6), p=0.000), dan op afdelingen met alleen arts-assistenten. De andere items
verschilden niet significant tussen beide onderzoeksgroepen.
Resultaten voor de subanalyses per model van zaalartszorg staan beschreven in tabel S4 in
de bijlage. De gemiddelde totale kosten per patiënt verschilden niet significant tussen de vier
modellen. Kosten voor ligduur waren gemiddeld 465 euro per patiënt (95% CI -920- -10,
P=0.045) lager in het MS-model dan in het gemixte PA/AA-model. De andere modellen
verschilden niet significant van elkaar. De salariskosten voor de PA/zaalarts waren het
hoogste in het MS-model en het laagst in het PA-model. Kosten voor supervisie waren het
hoogst in het AA-model.
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Tabel 6. Totale kosten en kosten per item (€)
Item

PA/Arts-model
(n=1021)

Arts-model
(n=1286)

Verschil

gem (SD) a

Gem (95% CI) b

P Waarde

1629 (1587)
333 (3267)

1269 (1275)
182 (1761)

309 (29-588)
105 (-262-473)

0.030
0.575

344 (848)
107 (168)
163 (229)
31 (122)

243 (748)
99 (136)
154 (235)
36 (117)

99 (-9- -207)
19 (-16-44)
-1 (-44-42)
-12 (-37-14)

0.073
0.366
0.970
0.371

30 (93)
96 (159)

19 (47)
73 (121)

4 (-6-13)
14 (-20- 48)

0.437
0.429

71 (28)
152 (90)
152 (90)

106 (49)
126 (101)
173 (77)

-31 (-33- -28)
43 (39- 47)
-11 (-16- -6)

0.000
0.000
0.000

Kosten tot 1 maand na ontslag
Bezoek spoedeisende hulp
Niet-geplande heropname
Contact met de huisarts
Thuiszorg

108 (182)
456 (1333)
55 (73)
121 (248)

114 (298)
421 (1142)
53 (70)
98 (214)

-13 (-45-20)
1 (-89-92)
0 (-7-7)
11 (-9-30)

0.448
0.977
0.923
0.275

Totale kosten

3696 (5364)

2990 (3545)

568 (-254-1391)

0.175

gem (SD) a
Kosten tijdens opname
Ligduur
Niet-geplande transfer naar ICU
Zorggebruik tijdens opname
Medicatie
Labonderzoek
Diagnostisch onderzoek
Bloedproducten
Consulten van zorgverleners
Medisch specialisten
Paramedici en gespecialiseerde
verpleegkundigen
Personeelskosten
Zaalarts/PA
Supervisie door medisch specialisten

Exclusief afdelingen met alleen medisch
specialisten c

a. Missende waarden zijn geïmputeerd
b. Verschil in gemiddelde kosten voor de patiënten in de PA/Arts-groep min de Arts-groep met gebootstrapte
95% betrouwbaarheidsintervallen (200 replicaties), gecorrigeerd voor medisch specialisme, type ziekenhuis,
diagnose, comorbiditeiten, type opname en ontslagbestemming
c. Op afdelingen waar enkel medisch specialisten werken is de supervisietijd standaard 0 uur. Omdat dit de
resultaten vertekent, worden kosten voor supervisie ook gepresenteerd voor de groep zonder deze afdelingen

Continuïteit van zorg
Continuïteit van zorg werd gemeten op afdelingsniveau. Op de afdelingen met het 100% PAmodel was het kleinste aantal verschillende zorgverleners werkzaam in de functie van
zaalarts (mediaan 1, interkwartielbereik 1-1.5), terwijl de afdelingen met het 100% MS
model het hoogste aantal verschillende zaalartsen hadden (mediaan 5, interkwartielbereik 46). Het percentage van het totaal aantal zaalartsuren dat werd ingevuld door dezelfde
zorgverlener, was het hoogst op de afdelingen met het 100% PA model (mediaan 100%),
gevolgd door de afdelingen met het mix PA/Arts-model (mediaan 65%) (tabel 7)
Tabel 7. Resultaten voor continuïteit van zorg

Aantal verschillende zaalartsen

mediaan (IKB)

MS-model
(n=4)
5 (4-6)

AA-model
(n=13)
4 (3-6)

Gemixt PA/AA
(n=12)
4 (3-5)

PA-model
(n=5)
1 (1-2)

% van het totale aantal uren
38 (32-45)
43 (34-52)
65 (44-74)
100 (100-100)
zaalartszorg dat wordt ingevuld
door de meest aanwezige arts of
PA mediaan (IKB)
Afkortingen: MS= medisch specialist; AA= arts-assistent; PA = physician assistant; IKB=interkwartielbereik
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Belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie
In totaal zijn er 32 interviews gehouden, verspreid over 11 afdelingen. De kenmerken van de
afdelingen en geïnterviewden zijn weergegeven in tabel 8. We hebben een diversiteit van
medische specialismen, type ziekenhuizen en organisatorisch model voor zaalartszorg
geïncludeerd.
Tabel 8. Kenmerken van deelnemende afdelingen en geïnterviewden
Kenmerken van afdelingen (n=11)
Medisch specialisme n(%)
Cardiologie
Chirurgie
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Longgeneeskunde
Maag-, Darm - en Leverziekten
Orthopedie
Type ziekenhuis n(%)
Opleidingsziekenhuis
Universitair
Niet-universitair
Niet-opleidingsziekenhuis
Model voor zaalartszorg n(%)
Gemixt PA/AAa
100% PAb
PA niet meer in dienst
Nooit PA in dienst gehad
Aantal jaar PA in dienst gem (SD)
Kenmerken van geïnterviewden (n=32)
Leeftijd, jaren mean ± SD
Geslacht, man n(%)
Professie n(%)
Medisch specialist
Physician Assistant
Arts-assistent
Verpleegkundige, incl afdelingshoofd
Aantal jaar werkervaring gem (SD)
Op dit moment werkzaam met PA n(%) c

1
3
2
1
2
2

(9%)
(27%)
(18%)
(9%)
(18%)
(18%)

2 (18%)
4 (36%)
5 (45%)
4 (36%)
1 (9%)
1 (9%)
5 (45%)
6,0 (3,2)
40,5 (11,1)
16 (50%)
12 (38%)
8 (25%)
6 (19%)
6 (19%)
9,6 (8,1)
17 (71%)

Afkortingen: AA = arts-assistent; PA = Physician Assistant
a. Zowel Physician Assistants als arts-assistenten in de functie van zaalarts
b. Alleen Physician Assistants in de functie van zaalarts
c. Physician Assistants werden uitgesloten bij deze berekening

Determinanten voor het aannemen van PA’s in de functie van zaalarts

De volgende thema’s uit het TICD framework bleken relevant te zijn voor de beslissing om
PA’s aan te stellen voor de medische zorg op de verpleegafdeling: a) de innovatie; b)
professionele interacties; c) prikkels en middelen; d) bekwaamheid voor organisatorische
veranderingen; e) sociale, politieke en wettelijke factoren. De verschillende relevante
determinanten zijn per thema samengevat in tabel 9. Hieronder worden de belangrijkste
determinanten besproken.
De behoefte aan continuïteit van zorg bleek een belangrijke factor voor het aannemen van
een PA in de functie van zaalarts. ANIOS en AIOS rouleren veelvuldig voor het opdoen van
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werkervaring en blijven vaak voor een relatief korte periode in één instelling werkzaam. PA’s
worden gezien als een constante factor in een medisch team dat continu verandert. Er wordt
gedacht dat dit leidt tot kwalitatief betere en efficiëntere zorg. Een bijpassende quote:

‘Het feit dat zij al jaren op een afdeling zit, precies weet hoe een afdeling functioneert, hoe
een afdeling draait, wat je moet doen op het moment dat er overcapaciteit dreigt te komen,
wat je moet doen op het moment dat je merkt dat de patiënt dreigt af te vallen van de OK,
wat je moet doen op het moment dat er opdrachten aan verpleging gegeven worden die niet
goed uitgevoerd worden, hoe je dim-meldingen doet, ja zij weet het allemaal. Zij kent het
reilen en zeilen van de afdeling, weet hoe alles functioneert, dus kan heel snel inspelen op
het moment dat ze merkt dat er iets niet helemaal loopt’ (medisch specialist)
Tevens wordt gedacht dat door het inzetten van een PA voor de zaalartsfunctie artsen
doelmatiger kunnen worden ingezet, bijv. ten behoeve van hun eigen ontwikkeling. Doordat
PA’s een continue factor zijn krijgen zij vaak aanvullende verantwoordelijkheden, zoals het
inwerken van nieuwe artsen, het uitvoeren van (complexe) medische verrichtingen, het
verzorgen van onderwijs of het uitvoeren van kwaliteitsprojecten.
Een belangrijke factor om geen PA in te zetten is dat er geen behoefte is aan verandering.
Ook organisatorische onzekerheden en lokale discussies spelen een belangrijke rol. De
onzekerheden betreffen vooral de veranderde structuur van bekostiging en de gevolgen
daarvan voor de organisatie, en een naderende fusie. Lokale discussies gaan vooral over wie
de PA moet betalen:

‘Het is meer dat er geen structureel potje is hoe een PA betaald word. Als je een maatschap
hebt en daarnaast het ziekenhuis, dan is het onduidelijk wie de PA gaat betalen, want je
gaat een stukje kwaliteit van zorg leveren, waarvan de maatschap zegt: 'daar mag het
ziekenhuis ook aan mee betalen' en het ziekenhuis zegt: 'ja maar je ondersteunt een
longarts, dus dat mag de maatschap betalen'. Er is nog geen vaste regel over wie dat moet
betalen hier in het ziekenhuis’ (medisch specialist)
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Tabel 9. Genoemde determinanten voor het aannemen van PA’s in de functie van zaalarts
Thema
De innovatie

Bevorderende factoren
 Behoefte aan verbetering
continuïteit van zorg
 Behoefte aan verbetering van de
kwaliteit van zorg
 Hoge werkdruk arts-assistenten
 Doelmatigere inzet van artsassistenten voor andere taken
 Carrièreperspectief werknemers
afdeling

Belemmerende factoren
 Geen behoefte aan verandering
 Investering van tijd en geld voor
opleiden PA
 Risico dat PA na opleiding elders
gaat werken
 PA’s doen geen diensten
 Gebrek aan wetenschappelijk bewijs
over consequenties voor zorg
 Te veel verschillende professionals
die de zaalartsfunctie kunnen
vervullen: gebrek aan overzicht

Professionele
interacties

 Positieve ervaring met PA’s in de
functie van zaalarts elders

 Negatieve ervaring met PA’s in de
functie van zaalarts elders
 Loyaliteit naar de beroepsgroep:
werkloze arts-assistenten en
medisch specialisten
 Weerstand vanuit
beroepsverenigingen van medisch
specialisten

Prikkels en
middelen

 Tekort aan arts-assistenten voor de
zaalartsfunctie
 Lagere salaris van PA’s in
vergelijking met artsen
 Standaardisering/protocollering van
medische zorg

 Tekort aan goede afgestudeerde
PA’s
 Interne discussie over wie salartis
van PA betaald

Bekwaamheid
voor
organisatorische
veranderingen

 Draagvlak management
management
 Medisch specialisten in loondienst

 Organisatorische onzekerheden
vanwege de veranderde
bekostigingssystematiek
 Organisatorische onzekerheden ivm
aanstaande fusie

Sociale, politieke
en wettelijke
factoren

 Verbeterde wetgeving
voorbehouden handelingen

 Minder bevoegdheid dan artsen voor
het voorschrijven van medicatie en
het nemen van beslissingen over
behandelbeleid

18

Determinanten voor het blijven inzetten van PA’s in de functie van zaalarts

De volgende thema’s uit het TICD framework bleken relevant te zijn voor het al dan niet
laten slagen van het implementeren van de PA in de functie van zaalarts: a) de innovatie; b)
patiëntfactoren; c) professionele interacties; d) prikkels en middelen; e) bekwaamheid voor
organisatorische veranderingen; f) sociale, politieke en wettelijke factoren; g)
organisatorische factoren. De verschillende relevante determinanten zijn per thema
samengevat in tabel 10. Hieronder worden de belangrijkste determinanten besproken.
Het ervaren van positieve resultaten van het inzetten van PA’s wordt gezien als belangrijke
bevorderende factor. Positieve resultaten gaan vooral over efficiëntere zorg, de brede
inzetbaarheid en de brugfunctie die PA’s vervullen tussen artsen en verpleegkundigen: ‘De

PA heeft geen artsenachtergrond, maar heeft door de verpleegkundige of fysiotherapie
achtergrond vaak meer feeling met de verpleegkundigen waar wij natuurlijk ook, wij zijn een
team hè, we zijn één groep zijn we, we zijn allebei afhankelijk van elkaar. Verpleging kan
niet zonder ons, wij kunnen niet zonder verpleging, dus je moet wel een bepaalde
samenwerking hebben daarin en zo’n PA kan daar een hele goeie intermediair tussen zijn,
want niet iedere arts-assistent heeft dat gevoel bij de verpleging om die rol te vervullen.’
(medisch specialist)

Een andere belangrijke bevorderende factor voor een succesvolle implementatie bleek het
zelf opleiden van de PA: ‘Ik denk dat de kern waarom wij er goed in geslaagd zijn is denk ik

toch de basis en dat is dat je iemand van scratch af aan de opleiding hebt gedaan en dat je
die helemaal gevormd hebt conform het denken en werken zoals de groep doet. Daarmee is
ze letterlijk een verlengde arm geworden van ons en als iemand die niet ingewerkt is op je
eigen afdeling die functie gaat doen, denk ik dat je daar opnieuw weer in zal gaan moeten
investeren, om in opleiding om iemand daar heel goed in te kunnen landen. Je kan niet
iemand, een PA die gewend is om bijvoorbeeld op de, op de operatiekamer te functioneren,
als je die opeens zet naar een andere functie als zaalarts, dan betekent echt dat je daar
scholing voor nodig hebt en dat je daar tijd voor moet nemen om die scholing goed te
borgen. Dat is essentieel’ (medisch specialist).
Ook een breed draagvlak vanuit de staf en het gelijkwaardig behandelen van PA’s en artsassistenten bleek erg belangrijk.
Een factor die zowel als bevorderend als belemmerend werd genoemd, was dat de
beroepsverenigingen kaders scheppen over wat een PA al dan niet mag doen.

‘Ja, maar omdat ze zo heterogeen zijn kan ik me voorstellen dat zo’n beroepsvereniging er
ook moeite mee heeft om dat goed te bepalen. In feite, zij is bijzonder lid van onze
wetenschappelijke vereniging van de KNO en eigenlijk zouden die wetenschappelijke
verenigingen waaronder die PA’s vallen ook duidelijk moeten zeggen van: wij vinden dat die
PA’s dit moeten kunnen en daar is onze wetenschappelijke vereniging nu ook mee
bezig.’(medisch specialist).
‘Nagenoeg alle wetenschappelijke verenigingen zijn nu zelf regels aan het verzinnen wat de
PA wel en niet mag en dat doen ze niet in overleg, dat doen ze unilateraal, dus een PA die
nu al jaren bijvoorbeeld binnen oogheelkunde werkt, kan nu zomaar een briefje krijgen dat
hij de helft van zijn taken niet meer mag doen. Dus en dat is, ook dat is wetgeving op een
lager hiërarchisch niveau, maar ja dat zie ik sterk als belemmerend, ja’. (physician assistant)
Enkele PA’s noemden als belemmerende factor dat arts-assistenten hen als bedreiging zien
als het gaat om arbeidsplaatsen en opleidingsmogelijkheden. Daarentegen gaven alle
geïnterviewde arts-assistenten aan dat PA’s hun opleidingsrendement juist bevorderen,
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omdat zij zich –doordat zij niet meer verantwoordelijk zijn voor de zaalartsfunctie- meer
kunnen focussen op hun eigen leerdoelen. Ook leren zij belangrijke competenties van de PA,
zoals communicatieve vaardigheden, bepaalde medische procedures en het reilen en zeilen
op de verpleegafdeling.
De verbeterde wetgeving m.b.t. het voorschrijven van medicatie werd genoemd als
bevorderende factor. Echter, in verschillende ziekenhuizen werd dit toch benoemd als
belangrijke belemmerende factor omdat hier lokaal geen toestemming voor is.
Tabel 10. Genoemde determinanten voor het blijven inzetten van PA’s in de functie van
zaalarts
Thema
De innovatie

Patiëntfactoren

Professionele
interacties

Bevorderende factoren
 Duale karakter van de opleiding
 Werkervaring binnen vergelijkbaar
specialisme
 PA kent eigen grenzen en handelt
daarnaar
 Ervaren voordelen: efficiëntie,
brugfunctie, communicatie met
patiënten
 PA is breed inzetbaar
 Tevreden patiënten
 PA is laagdrempelig
 Patiënten informeren over de
verschillende rollen en
bijbehorende
verantwoordelijkheden
 Wederzijds vertrouwen
 Breed draagvlak vanuit medische
staf
 Draagvlak verpleegkundig team
 Gelijke behandeling van PA’s en
arts-assistenten
 Hogere werktevredenheid
medisch specialisten

Bekwaamheid voor
organisatorische
veranderingen
Sociale, politieke
en wettelijke
factoren

 Langetermijnplanning-en visie van
het management

Organisatorische
factoren

 Duidelijke taakomschrijving
 Laagdrempelig overleg met artsen
 Voldoende aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling PA
 Tijdens opleiding extra aandacht
voor medisch redeneren

 Verbeterde wetgeving
 Afspraken over taken vanuit
beroepsvereniging medisch
specialisten

Belemmerende factoren
 Stagnatie van zorgprocessen door
minder bevoegdheden
 PA is niet breed inzetbaar

 Patiënten zijn niet bekend met PA
functie
 Patiënten weten niet of zij een PA of
arts aan bed hadden
 Arts ander specialisme wil geen
consult door PA
 Weerstand van individuele artsen of
beroepsgroepen
 Lastige positie PA: geen
verpleegkundige maar ook geen
dokter
 Arts-assistent ziet PA als bedreiging
vanwege minder
banen/leermogelijkheden
 Beeld dat PA’s geen fouten mogen
maken

 Geen lokale bevoegdheid tot
voorschrijven medicatie
 Afspraken over taken vanuit
beroepsvereniging medisch
specialisten
 Part-time dienstverband PA
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Discussie
Met deze studie werd inzicht verkregen in de effecten van het inzetten van PA’s in de functie
van zaalarts op doelmatigheid, continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg en ervaringen van
patiënten. Ook werden belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht voor een
succesvolle implementatie.
Wij vonden geen verschil tussen afdelingen met PA’s in de functie van zaalarts en afdelingen
zonder PA’s als het gaat om ligduur en indicatoren voor kwaliteit en veiligheid van zorg. Wel
waren patiënten die werden opgenomen op de afdelingen waar PA’s werkzaam waren, meer
tevreden over de zorg als het gaat om communicatie, de verleende zorg, de ervaren
continuïteit en de samenwerking tussen de zorgverleners. Ook de continuïteit van zorg op
het niveau van de zorgverlener was beter op de afdelingen met PA’s. Wij vonden geen
verschil in totale kosten per patiënt, maar vonden wel verschillen in kosten van ligduur en
personele kosten.
Ligduur en kwaliteit en veiligheid van zorg
Dit is de eerste multicenter studie die onderzoek doet naar de effecten van het inzetten van
PA’s in de functie van zaalarts op verpleegafdelingen in ziekenhuizen. Enkele Amerikaanse
monocenter studies hebben de zorg die geleverd werd door een team met PA’s vergeleken
met de zorg die werd geleverd door een team met alleen artsen (5-9). Alle studies
suggereren dat de kwaliteit van zorg geleverd door een team met PA’s, vergelijkbaar is met
de zorg die werd geleverd door een team met alleen artsen. Dit komt overeen met de
resultaten van onze studie. De verschillende studies tonen wisselende resultaten voor
ligduur. Het is echter lastig om de verschillende studies met elkaar te vergelijken, vanwege
de verschillende methodologie en de variatie in de geïncludeerde patiëntengroepen.
Daarnaast maken de meeste studies de vergelijking tussen een hospitalist/PA model met het
traditionele model met arts-assistenten. ‘Hospitalists’ in Amerika zijn vergelijkbaar met de
Nederlandse ziekenhuisartsen die in 2012 geïntroduceerd zijn. Ziekenhuisartsen waren bij de
start van onze studie nog niet afgestudeerd en werden daarom niet betrokken. Waar de
Amerikaanse PA’s in de betreffende onderzoeken werden gesuperviseerd door de
ziekenhuisartsen, hadden de PA’s in onze studie de medisch specialisten van het eigen
specialisme als eerste aanspreekpunt.
Ervaringen van patiënten
Bovengenoemde studies lieten geen verschil zien tussen de modellen wat betreft ervaringen
van patiënten (5, 7, 8). Daarentegen vonden wij in onze studie dat patiënten op de
afdelingen met PA’s de zorg als beter evalueerden. Dit verschil in resultaten is mogelijk een
gevolg van het feit dat wij ons specifiek richtten op de tevredenheid met de geleverde
zaalartszorg, terwijl de andere studies zich richtten op de tevredenheid met alle zorg. Tevens
hadden deze studies veelal een lage respons, terwijl onze respons hoog was. Een
subgroepanalyse voor snijdende specialismen liet zien dat het verschil in ervaringen van
patiënten stand hield, terwijl dat verschil niet meer zichtbaar was wanneer we enkel de nietsnijdende specialismen evalueerden. De oorzaak van dit verschil in resultaat tussen de
subgroepen blijft speculatief.
Continuïteit van zorg
Eerder onderzoek liet zien dat de behoefte aan continuïteit van zorg een van de belangrijkste
redenen was om een PA in te zetten (2, 17). Onze studie laat zien dat de continuïteit van
zorg inderdaad het hoogst is op de afdelingen waar PA’s werkzaam zijn. Dit resultaat komt
overeen met kwalitatieve studies die laten zien dat artsen ervaren dat de continuïteit van
zorg verbeterd is sinds het inzetten van PA’s (18-20). Wij hebben echter wel alleen de
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continuïteit van zorg gemeten vanuit het perspectief van het team op de verpleegafdeling.
We hebben geen informatie over continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt,
met andere woorden hoeveel verschillende zaalartsen/PA’s de patiënt ziet tijdens een
opname. Wel weten we uit de vragenlijsten dat patiënten de continuïteit van zorg als hoger
ervaren op afdelingen waar PA’s in de functie van zaalarts werken.
Kosten van zorg
Ten aanzien van de totale gemiddelde kosten per patiënt werd er geen significant verschil
gevonden tussen de onderzoeksgroepen. Eerder uitgevoerde studies tonen wisselende
resultaten. Ook deze studies zijn echter lastig te vergelijken vanwege een andere
samenstelling van de uitkomstmaat, verschillende patiëntenpopulaties en een andere
organisatie van zaalartszorg. Ten aanzien van de kosten per item vonden wij wel verschillen.
De gemiddelde kosten per patiënt voor ligduur waren significant hoger op de afdelingen
waar PA’s werkzaam zijn. Dit resultaat is tegenstrijdig met ons eerdere resultaat dat ligduur
niet significant verschillend is tussen de onderzoeksgroepen. Echter was het verschil in
ligduur net niet significant verschillend, terwijl kosten voor ligduur net wel significant
verschillend zijn. Dit kleine verschil wordt veroorzaakt door de toegepaste analysetechniek,
die voor de berekening van kosten van ligduur anders is dan door de berekening van verschil
in ligduur als primaire uitkomstmaat. Subanalyse laat zien dat het verschil in kosten van
ligduur vooral is te herleiden tot de lagere ligduur op de afdelingen met het MS-model. De
kosten voor ligduur tussen de andere drie modellen van zaalartszorg verschilden niet.
Naast de verschillen in kosten voor ligduur, werden er ook verschillen gevonden in personele
kosten. Personeelskosten voor de arts of PA die de zaalartsfunctie vervulden waren
gemiddeld per patiënt lager op de afdelingen waar PA’s werkzaam waren. De kosten waren
het hoogst op de afdelingen waar alleen medisch specialisten werkten, gevolgd door
afdelingen met alleen arts-assistenten. Kosten voor de zaalarts waren het laagst op de
afdelingen met alleen PA’s. De hogere kosten op de afdelingen met medisch specialisten lijkt
verklaard te kunnen worden door de gemiddeld hogere salarissen. Het salaris van artsassistenten verschilt gemiddeld nauwelijks van het salaris van PA’s. Het verschil tussen het
gemixte PA/arts-assistent model en het model met alleen arts-assistenten lijkt daarom
verklaart te kunnen worden door het lagere aantal uren wat besteed wordt aan de
zaalartszorg.
Kosten voor supervisie waren significant hoger op afdelingen met PA’s dan op afdelingen
zonder PA’s. De subgroepanalyse van de vier verschillende modellen voor zaalarts laat zien
dat dit verschil verklaard kan worden doordat er geen supervisie van toepassing is op
afdelingen met alleen medisch specialisten. Kosten voor supervisie zijn het hoogst op de
afdelingen met alleen arts-assistenten en op afdelingen met PA’s en arts-assistenten,
Mogelijk is er op deze afdelingen meer tijd nodig voor onderlinge afstemming. Ook het feit
dat deze groepen meer opleidingsafdelingen bevatten kan een verklaring zijn voor dit
resultaat.
De kostenanalyse is uitgevoerd vanuit het perspectief van de gezondheidszorg. Het
maatschappelijk perspectief, waarbij bijvoorbeeld ook de kosten voor de opleiding van de
PA’s of artsen worden meegerekend, hebben we niet toegepast. Vervolgonderzoek zou zich
hierop kunnen richten.
Belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie
De resultaten van de interviews laten zien dat tien jaar na de introductie van PA’s, er
nauwelijks discussie is over de meerwaarde van de werkzame PA’s. PA’s worden gezien als
een stabiele factor in een medisch team dat continu aan verandering onderhevig is.
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Organisatorische en financiële onzekerheden spelen echter een belangrijke rol bij de
beslissing om een PA aan te stellen. Andere barrières waren lokaal gemaakte afspraken over
de bevoegdheden van PA’s, terwijl barrières aangaande wetgeving nauwelijks werden
genoemd. Een belangrijke bevorderende factor voor de implementatie is het zelf opleiden
van een PA. Weerstand vanuit andere beroepsgroepen en een lastige positionering zijn
veelgenoemde factoren die verbeterd zouden moeten worden. Ook onbekendheid met de
beroepsgroep onder professionals en patiënten is een belemmerende factor. Geïnterviewde
arts-assistenten gaven aan dat PA’s hun opleidingsrendement bevorderen, omdat zij zich –
doordat zij niet meer verantwoordelijk zijn voor de zaalartsfunctie- meer kunnen focussen op
hun eigen leerdoelen. Ook leren zij belangrijke competenties van de PA, zoals
communicatieve vaardigheden, bepaalde medische procedures en het reilen en zeilen op de
verpleegafdeling.
Sterktes en beperkingen van dit onderzoek
Een sterk punt van dit onderzoek is het multicenter design en de hoge respons op alle
vragenlijsten. Dit verhoogt de externe validiteit van de bevindingen. We hebben een variëteit
aan medisch specialismen en type ziekenhuizen geïncludeerd. Dit betroffen 15 afdelingen
van opleidingsziekenhuizen en 19 afdelingen van niet-opleidingsziekenhuizen. Dit is ongeveer
in verhouding met de situatie in Nederland; 36 opleidingsziekenhuizen en 60 nietopleidingsziekenhuizen (21). Ondanks dat we niet selectief hebben gezocht naar specifieke
specialismen, betreft het grootste deel van de geïncludeerde afdelingen een chirurgisch
(sub)specialisme. Sommige disciplines zoals interne geneeskunde en gynaecologie zijn
helemaal niet geïncludeerd. Het is niet duidelijk of onze resultaten ook naar deze
specialismen kunnen worden geëxtrapoleerd.
De belangrijkste beperking van dit onderzoek is het niet-gerandomiseerde onderzoeksdesign.
Anders dan in andere landen heeft de Nederlandse PA opleiding een duale vorm (22, 23). Dit
betekent dat studenten op een bepaalde afdeling werkzaam zijn terwijl zij hun opleiding
volgen. Na diplomering blijft het grootste deel van de PA’s op dezelfde afdeling werkzaam.
Hen vragen om at random op een andere afdeling te gaan werken zou tot weerstand leiden
onder de medisch specialisten die veel tijd hebben geïnvesteerd in de opleiding van de PA.
Het niet-gerandomiseerde karakter van deze studie vergroot het risico op confounding.
Hiermee hebben we rekening gehouden in de multivariabele analyses. Echter kunnen we niet
uitsluiten dat lokale verschillen zoals beleidsafspraken en de precieze case-mix van patiënten
de resultaten beïnvloeden. Om heterogeniteit te exploreren hebben we subgroepanalyses
gedaan voor de vier modellen voor zaalartszorg en voor snijdende en niet snijdende
afdelingen apart. I.v.m. de kleinere aantallen patiënten in de subgroepen moeten deze
resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden.
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Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen komen voort uit de onderzoeksresultaten. De indeling is op basis
van thema’s, die verder uitgewerkt zijn naar concrete aanbevelingen voor de verschillende
stakeholders.
1. PA voor 1) het verhogen van de continuïteit van zorg; 2) de tevredenheid van
patiënten en 3) het opleidingsrendement van arts-assistenten.
Uit voorliggend onderzoek blijkt dat op afdelingen waar de PA in de functie van zaalarts
werkt de continuïteit op de afdeling hoger is en de patiënten de zorg als beter evalueren.
Daarbij is de zorg die geleverd wordt op afdelingen met PA’s even veilig en de kwaliteit is
even goed als op afdelingen waar alleen artsen werken. Ook de totale kosten verschillen
niet tussen afdelingen waar de PA in de functie van zaalarts werkt en afdelingen waar
enkel artsen de functie van zaalarts vervullen. Geïnterviewde arts-assistenten gaven aan
de PA niet als bedreiging te zien, maar van toegevoegde waarde voor hun eigen
leerrendement.
VWS, NZa, NVZ en NFU:
 Draag de resultaten van dit onderzoek uit om het beleid omtrent de bedoeling van
taakherschikking te ondersteunen.
Beroepsvereniging NAPA, FMS en wetenschappelijke verenigingen:
 Neem de resultaten uit dit onderzoek mee voor de verdere positionering en
profilering van de PA in de functie van zaalarts.
Actuele werkgevers:
 Deel de resultaten van dit onderzoek met andere specialismen binnen of buiten de
eigen instelling, zodat anderen hiervan kunnen leren.
Opleidingen MPA:
 Gebruik de resultaten uit dit onderzoek voor informatieverstrekking aan instellingen
over de inzet van PA’s in de functie van zaalarts in ziekenhuizen.
Verder onderzoek:
 Het huidige onderzoek is beperkt tot de directe zorgkosten. In een vervolgonderzoek
zouden de kosten vanuit een maatschappelijke perspectief kunnen worden
vastgesteld. Zo zouden bijvoorbeeld opleidingskosten en indirecte zorgkosten
meegenomen kunnen worden. Het is hierbij belangrijk om in overleg met diverse
stakeholders vast te stellen welke aspecten van belang zijn om mee te nemen in het
maatschappelijk perspectief.
 PA’s worden niet alleen ingezet in de functie van zaalarts, maar zij worden ook
ingezet in de acute intensieve zorg (bijv. ambulance, SEH, IC), poliklinische zorg en
ook in andere settings (GGZ, eerstelijn, verpleeghuiszorg). Vervolgonderzoek naar de
effecten van het inzetten van PA’s in deze functies of settings op de kwaliteit,
veiligheid en doelmatigheid van zorg is aan te bevelen.
 In het huidige onderzoek zijn relatief veel afdelingen van snijdende specialismen
geïncludeerd. Een specialisme als algemene interne geneeskunde, waar patiënten
veelal met een onbekende diagnose worden opgenomen, is niet betrokken. Het is
onduidelijk of de resultaten van dit onderzoek te extrapoleren zijn naar dergelijke
afdelingen. We bevelen aan om aanvullend onderzoek te doen naar de inzet van PA’s
binnen het specialisme interne geneeskunde.
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2. Lokale afspraken aanpassen aan nationale wet- en regelgeving
Om PA’s in de functie van zaalarts in te zetten is het noodzakelijk dat ziekenhuizen de
lokale afspraken aanpassen conform de geldende wet- en regelgeving en beleidsregels
ten aanzien van voorbehouden handelingen en financiering. PA’s zijn zelfstandig
bevoegd om bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Ook is
het met de invoering van de integrale bekostiging mogelijk dat PA’s DBC’s openen en
verrichtingen registreren.
VWS, NVZ, NFU:
 Bevorder de implementatie van de nationale wet- en regelgeving omtrent
voorbehouden handelingen en financiering.
Ziekenhuizen:
 Zorg voor goede afspraken binnen de organisatie, conform de wetgeving en
beleidsregels, over de taken en verantwoordelijkheden van PA’s. Ziekenhuizen
kunnen hierbij gebruik maken van de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling in
de zorg (24).
 Maak patiëntendossiers geschikt om verrichtingen te registreren die passend zijn bij
de zaalartszorg, zodat de inzet van de PA in de zorg zichtbaar wordt.
PA’s, artsen, managers:
 Zorg voor goede afspraken binnen de organisatie, conform de wetgeving en
beleidsregels, over de taken en verantwoordelijkheden van PA’s. Hiervoor kan
bijvoorbeeld het werkblad Implementatie taakherschikking (25) worden gebruikt.
 Breng de filmpjes over verantwoordelijkheidsverdeling en kosten onder de aandacht
van collega’s. Deze kunnen bijdragen om onduidelijkheden en misverstanden over de
bevoegdheden van PA’s weg te nemen (26).
Opleidingen MPA:
 Verzorg onderwijs over de historie, ontwikkelingen en huidige wet- en regelgeving
met betrekking tot taakherschikking, zodat de PA’s deze kennis mee kunnen nemen
in het optimaal positioneren en uitvoeren van hun functie. Leer hen tevens
vaardigheden om aangepast beleid rondom taakherschikking goed te kunnen
implementeren.
3. Profilering en positionering PA
Een belemmering van de inzet van PA’s in de functie van zaalarts is de onbekendheid
met de PA, bij professionals, bestuurders, beleidsmakers, maar ook bij patiënten. Helaas
maakt onbekend onbemind en bestaan er naast onbekendheid ook misverstanden over
de inzet van de PA en VS (27, 28). De volgende aanbevelingen zouden bij moeten
dragen aan het vergroten van de bekendheid met de PA in de functie van zaalarts.
VWS:
 Stimuleer de bekendheid met de PA (en VS) bij de Nederlandse bevolking.
 In de capaciteitsramingen voor medisch specialisten en de uiteindelijke keuze van de
overheid voor het aantal opleidingsplaatsen geneeskunde en vervolgopleidingen
medisch specialisten moet rekening gehouden worden met de mogelijkheden die PA’s
(en VS-en) bieden in de zorg. Dit werkt naar twee kanten. Indien bij het vaststellen
van het aantal opleidingsplaatsen rekening wordt gehouden met de mogelijkheden
van taakherschikking biedt dit ten eerste meer kansen voor PA’s en VS-en om
adequaat ingezet te worden en het biedt carrièreperspectief voor bachelor-opgeleide
professionals. Ten tweede wordt kapitaalvernietiging voorkomen doordat het aantal
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werkeloze (jonge) artsen hiermee kan worden voorkomen. Vooral het laatste lijkt op
te treden, omdat uit de interviews blijkt dat sommige medisch specialisten in eerste
instantie kiezen voor de eigen beroepsgroep. Bij stijging van werkeloosheid zullen zij
daarom eerder kiezen voor het aannemen van een arts dan een PA of VS.
NVZ, NFU:
 Zorg voor goede voorlichting aan bestuurders, leidinggevenden, professionals,
patiënten en familie. Dit kan door duidelijke omschrijvingen over de functie-inhoud
van de PA en het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken. Voor patiënten en
familie kunnen folders of flyers over de PA (29) uitgereikt worden. Ook kan het
filmpje over taakherschikking (26) worden gebruikt.
 Financiële belemmeringen spelen een rol bij het wel/niet inzetten van PA’s in de
functie van zaalarts. Het is wenselijk dat er een businesscase wordt opgesteld. Het
onderzoek van A. Kouwen & van den Brink (27) kan hiervoor belangrijke input
leveren.
Beroepsverenigingen (NAPA, FMS, wetenschappelijke verenigingen):
 Zorg dat alle belanghebbenden goed op de hoogte zijn van het deskundigheidsgebied
van de PA (en VS). De Federatie voor Medisch Specialisten, Wetenschappelijke
verenigingen en de beroepsverenigingen van PA’s (NAPA) en VS’en (V&VN(-VS))
kunnen hier een belangrijke rol in spelen door bijvoorbeeld werkgroepen
taakherschikking per specialisme te initiëren, waar vertegenwoordigers van
verschillende beroepsverenigingen in deelnemen. Op dit moment zijn er initiatieven
vanuit de beroepsverenigingen of wetenschappelijke verenigingen die een standpunt
over taakherschikking ontwikkeld hebben, bijvoorbeeld het consensusdocument
taakherschikking revalidatiegeneeskunde (30). Juist het gezamenlijk optrekken van
de verschillende beroepsverenigingen creëert draagvlak voor de inzet van PA’s en VSen.
Beroepsverenigingen NAPA en V&VN-VS
 Maak het onderscheid tussen een VS en PA helder. Dit draagt bij aan een betere
positionering van beide professionals. De beroepsverenigingen (NAPA, V&VN-VS) en
de opleidingen (MPA, MANP) zouden bijvoorbeeld een factsheet kunnen ontwikkelen
waarin beide professies aan de hand van een aantal relevante punten worden
beschreven. Een factsheet kan bijdragen aan het op de juiste manier inzetten van
beide professionals.
PA’s en artsen:
 Het is belangrijk dat PA’s zich binnen een instelling positioneren ten opzichte van
andere professionals. Dit kan bijvoorbeeld door het gesprek met elkaar en andere
professionals en beleidsmakers aan te gaan en duidelijke samenwerkingsafspraken te
maken. Ook het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van de PA binnen de
instelling kan bijdragen aan de bekendheid van de PA. Praktijkgericht onderzoek over
de toegevoegde waarde kan hieraan bijdragen.
Opleidingen:
 Door meer in te zetten op leiderschap, ondernemerschap en veranderkunde kan de
positie van PA’s worden versterkt. PA’s kunnen dan makkelijker op een positieve wijze
bijdragen aan het formuleren van (lokaal) beleid en misverstanden aankaarten en
wegnemen.
 Binnen de gezondheidszorgopleidingen zou meer aandacht moeten zijn voor nieuwe
professionals in de zorg, zoals de PA, en hoe de samenwerking met deze
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professionals kan worden vormgegeven in de dagelijkse praktijk (interprofessioneel
samenwerken en leren).
Onderzoek:
 Naast de PA’s en arts-assistenten wordt de functie van zaalarts ook ingevuld door
VS’en en recentelijk ook door ziekenhuisartsen. In een vervolgonderzoek kunnen deze
verschillende professionals worden vergeleken op basis van taken en
verantwoordelijkheden, maar ook de effecten op doelmatigheid, kwaliteit en
veiligheid van de zorg.
4. Uitdragen van factoren over de implementatie van de PA in de functie van
zaalarts
Uit voorliggend onderzoek komen diverse factoren naar voren die de implementatie van
de PA in de functie van zaalarts beïnvloeden.
Beroepsvereniging NAPA:
 Maak aan de hand van de factoren die de implementatie van de PA in de functie van
zaalarts beïnvloeden een handreiking. Deze handreiking kan afdelingen en
professionals ondersteunen bij het inzetten van een PA in de functie van zaalarts.
Opleidingen MPA:
 Gebruik de kennis over de factoren die de implementatie van de PA in de functie van
zaalarts beïnvloeden voor acquisitie van opleidingsplaatsen en het informeren van
instellingen over succes- en faalfactoren over de inzet van een PA in de functie van
zaalarts.
PA’s en artsen:
 Gebruik de kennis over de factoren die de implementatie van de PA in de functie van
zaararts beïnvloeden voor het optimaliseren van de eigen functie als PA.
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Tabellen met resultaten van de subgroepanalyses
Tabel S1. Resultaten per model voor zaalartszorg
Uitkomstmaat

P-value a,b

Ligduur mediaan (IKB)

PA/Arts-model
PA/AA -model PA-model
(n=686)
(n=309)
7 (4-11)
5 (3-8)

Arts-model
AA-model
MS-model
(n=908)
(n= 345)
6 (4-9)
4 (3-6)

Indicatoren voor kwaliteit van zorg
Overlijden in het ziekenhuis n(%)
Ongeplande opname op de ICU n(%)
Reanimatie n(%)
Decubitus ontwikkeld tijdens opname n(%)
≥ 2 dagen achter elkaar temperatuur ≥38

2/683 (0.3%)
15/681 (2%)
1/681 (0.1%)
16/600 (3%)
160/677 (24%)

0/308 (0%)
4/306 (1%)
0/307 (0%)
15/289 (5%)
93/298 (31%)

0/906 (0%)
23/896 (3%)
1/903 (0.1%)
10/815 (1%)
254/885 (29%)

1/325 (0.3%)
1/344 (0.3%)
0/352 (0%)
0/0 (0%)
41/344 (12%)

≥ 2 dagen achter elkaar pijnscore ≥7 n(%)

44/671 (7%)

13/308 (4%)

31/878 (4%)

3/285 (1%)

Ziekenhuisinfectie n(%)
Presentatie op de SEH n(%)
Ongeplande heropname n(%)
Kennismaking met patiënt < 24u na
opname n(%)
Aantal dagen tussen ontslag en verzenden
van ontslagbrief mediaan (IKB)
Patiëntervaringen
Algemene tevredenheid gem(SD)

51/675 (8%)
59/564 (10%)
55/497 (11%)
469/562 (84%)

11/304 (4%)
22/248 (9%)
12/237 (5%)
185/245 (76%

63/891 (7%)
95/733 (13%)
59/652 (9%)
633/730 (87%)

2/320 (1%)
25/249 (10%)
18/277 (7%)
185/246 (75%)

NA
NS
NA
2 vs
1 vs
2 vs
2 vs
3 vs
1 vs
1 vs
3 vs
NS
NS
NS

0 (0-6)

3 (0-10)

5 (0-14)

4 (0-19)

NS

8.4 (1.2)

8.4 (1.3)

8.0 (1.5)

8.1 (1.7)

Communicatie (15 items) gem(SD)

4.1 (0.7)

4.2 (0.7)

4.0 (0.8)

4.0 (0.9)

Continuïteit (1 item) gem(SD)

4.7 (1.1)

4.7 (1.1)

4.4 (1.2)

4.4 (1.3)

Samenwerking (1 item) gem(SD)

4.7 (1.1)

4.8 (1.1)

4.4 (1.2)

4.4 (1.3)

Medische zorg (2 items) gem(SD)

4.8 (1.0)

4.9 (1.1)

4.6 (1.1)

4.7 (1.2)

1 vs
2 vs
2 vs
1 vs
2 vs
1 vs
2 vs
1 vs
2 vs
NS

n(%)

NS

4:
2:
4:
3:
4:
3:
4:
4:

P=0.045
P=0.003
P=0.000
P=0.002
P=0.023
P=0.046
P=0.023
P=0.041

3:
3:
4:
3:
3:
3:
3:
3:
3:

P=0.013
P=0.009
P=0.034
P=0.034
P=0.010
P=0.017
P=0.020
P=0.041
P=0.021

Afkortingen: NVT= niet van toepassing vanwege de zeer kleine aantallen; IKB=interkwartielbereik
a. Gecorrigeerd voor medisch specialisme, type ziekenhuis en type opname
b. 1= PA/AA model; 2= PA model; 3=AA model; 4=MS model
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Tabel S2. Resultaten voor de snijdende specialismen
Uitkomstmaat
Ligduur mediaan (IKB)
Indicatoren voor kwaliteit van zorg
Overlijden in het ziekenhuis n(%)
Ongeplande opname op de ICU n(%)
Reanimatie n(%)
Decubitus ontwikkeld tijdens opname n(%)
≥ 2 dagen achter elkaar temperatuur ≥38 n(%)
≥ 2 dagen achter elkaar pijnscore ≥7 n(%)
Ziekenhuisinfectie n(%)
Presentatie op de SEH n(%)
Ongeplande heropname n(%)
Kennismaking met patiënt < 24u na opname n(%)
Indicators for quality of care
Aantal dagen tussen ontslag en verzenden van
ontslagbrief mediaan (IKB)
Patiëntervaringen
Algemene tevredenheid gem(SD)
Communicatie (15 items) gem(SD)
Continuïteit (1 item) gem(SD)
Samenwerking (1 item) gem(SD)
Medische zorg (2 items) gem(SD)

PA/Arts model
(n=709)
6 (4-9)

Arts model
(n=856)
5 (3-8)

βa
0.26

95% CI
-0.03-0.55
95% CI
NA
0.58-1.82
NA
0.21-0.88
0.69-1.15
0.15-0.67
0.63-1.81
1.02-2.13
0.59-1.70
1.01-2.01
95% CI
-1.00-0.57

95% CI
0.35-0.97
0.17-0.55
0.19-0.71
0.24-0.75
0.13-0.68

1/705 (0.1%)
41/704 (6%)
0/702 (0.0 %)
27/624 (4%)
191/694 (28%)
30/701 (4%)
36/696 (5%)
79/537 (15%)
42/543 (8%)
431/558 (77%)

0/855 (0.0%)
68/853 (8%)
1/853 (0.1%)
10/737 (1%)
242/856 (28%)
13/846 (2%)
53/842 (6%)
121/654 (19%)
48/655 (7%)
513/622(82%)

2 (0-9)

4 (0-17)

OR a
NA
1.03
NA
0.43**
0.90
0.32**
1.10
1.47**
1.00
1.42 **
βa
-0.22

7.83
3.89
4.27
4.30
4.52

βa
0.66**
0.36**
0.45**
0.49**
0.40**

8.40
4.17
4.69
4.78
4.87

(1.27)
(0.72)
(1.13)
(1.07)
(1.05)

(1.58)
(0.82)
(1.24)
(1.24)
(1.18)

Afkortingen: NVT= niet van toepassing vanwege de zeer kleine aantallen; IKB=interkwartielbereik
a. Gecorrigeerd voor medisch specialisme, type ziekenhuis, diagnose, type opname en
ontslagbestemming
** P < .05
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Tabel S3. Resultaten voor de niet-snijdende specialismen
Uitkomstmaat
Ligduur mediaan (IKB)
Indicatoren voor kwaliteit van zorg
Overlijden in het ziekenhuis n(%)
Ongeplande opname op de ICU n(%)
Reanimatie n(%)
Decubitus ontwikkeld tijdens opname n(%)
≥ 2 dagen achter elkaar temperatuur ≥38 n(%)
≥ 2 dagen achter elkaar pijnscore ≥7 n(%)
Ziekenhuisinfectie n(%)
Presentatie op de SEH n(%)
Ongeplande heropname n(%)
Kennismaking met patiënt < 24u na opname n(%)
Indicators for quality of care
Aantal dagen tussen ontslag en verzenden van
ontslagbrief mediaan (IKB)
Patiëntervaringen
Algemene tevredenheid gem(SD)
Communicatie (15 items) gem(SD)
Continuïteit (1 item) gem(SD)
Samenwerking (1 item) gem(SD)
Medische zorg (2 items) gem(SD)

PA/Arts model
(n=291)
7 (5-11)

Arts model
(n=410)
6 (4-8)

βa
0.14

95% CI
-0.20-0.48
95% CI
NA
0.17-1.74
NA
0.17-3.15
0.35-1.05
0.18-1.05
0.06-1.03
0.08-0.58
0.06-0.62
0.31-1.36
95% CI
-2.56- -0.13

95% CI
-0.33-1.45
-0.22-0.62
-0.67-1.20
-0.68-0.95
-0.55-1.06

1/286 (0.3%)
5/286 (2%)
1/286 (0.3%)
4/265 (2%)
62/285 (22%)
27/282 (10%)
26/283 (9%)
39/202 (19%)
25/191 (13%)
223/249 (90%)

1/376 (0.3%)
2/396 (1%)
0/374 (0%)
0/410 (0%)
67/393 (17%)
21/336 (6%)
12/369 (3%)
47/281 (17%)
29/274 (11%)
305/354 (86%)

0 (0-2)

4 (1-10)

OR a
NA
0.55
NA
0.74
0.61
0.43
0.26
0.22**
0.20**
1.65
βa
-1.35**

8.30
4.09
4.55
4.58
4.75

βa
0.56
0.20
0.26
0.14
0.26

8.43
4.13
4.59
4.49
4.74

(1.22)
(0.73)
(1.11)
(1.19)
(0.97)

(1.45)
(0.76)
(1.17)
(1.21)
(1.07)

Afkortingen: NVT= niet van toepassing vanwege de zeer kleine aantallen; IKB=interkwartielbereik
a. Gecorrigeerd voor medisch specialisme, type ziekenhuis, diagnose, type opname en
ontslagbestemming
** P < .05
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Tabel S4. Kosten (€) per patiënt per model voor zaalartszorg
Item

PA/Arts model (n=1015)

P Waarde a

Arts model (n=1277)

PA/AA
(n=698)

100% PA
(n=317)

100% AA
(n=924)

100% MS
(n= 353)

Gem (SD)

Gem (SD)

Gem (SD)

Gem (SD)

1921 (1949)
468 (3935)

1469 (1413)
45 (494)

1557 (1335)
249 (2072)

1064 (675)
17 (322)

1 vs 4: P = 0.045
NS

365 (943)
116 (167)
202 (253)
16 (89)

297 (600)
85 (170)
73 (121)
61 (171)

280 (869)
114 (149)
152 (249)
33 (130)

130 (194)
58 (78)
155 (195)
42 (71)

NS
NS
NS
1 vs 2: P = 0.001
3 vs 2: P = 0.006

35 (108)
97 (175)

18 (41)
94 (120)

21 (50)
72 (130)

11 (30)
73 (90)

NS
NS

80 (31)

51 (3)

93 (42)

129 (37)

173 (100)

121 (59)

178 (79)

NA

Kosten tot 1 maand na ontslag
Bezoek spoedeisende hulp
Niet-geplande heropname
Contact met de huisarts
Thuiszorg

1
2
3
1
2
2
1
2
3
1
2
2

112 (182)
455 (1176)
57 (75)
109 (222)

101 (182)
467 (1647)
53 (69)
150 (298)

125 (296)
438 (1054)
54 (72)
104 (229)

88 (307)
388 (13564)
51 (67)
86 (174)

NS
NS
NS
2 vs 1: P = 0.029
2 vs 3: P = 0.031
2 vs 4: P = 0.025

Totale kosten

3807 (5997)

2754 (2536)

3154 (3625)

2120 (1809)

NS

Kosten tijdens opname
Ligduur
Niet-geplande transfer naar ICU
Zorggebruik tijdens opname
Medicatie
Labonderzoek
Diagnostisch onderzoek
Bloedproducten
Consulten van zorgverleners
Medisch specialisten
Paramedici en gespecialiseerde
verpleegkundigen
Personeelskosten
Zaalarts/PA

Supervisie door medisch specialisten

1=PA/AA
2=100% PA
3=100% AA
4=100% MS

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

4:
4:
4:
3:
3:
1:
4:
4:
4:
3:
3:
1:

P = 0.000
P = 0.000
P = 0.006
P = 0.000
P = 0.000
P = 0.008
P = 0.000
P = 0.000
P = 0.000
P = 0.019
P = 0.000
P = 0.000

Afkortingen: PA = physician assistant; AA = arts-assistant; MS=medisch specialist; NS= niet significant
a. Alleen significante p-waarden zijn weergegeven
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