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Onderzoeken naar taakherschikking

• EU (FP7) onderzoek (MUNROS): kosten en effecten van taakherschikking in 8 Europese

landen (Nederland, Duitsland, Tsjechië, Polen, Italië,Turkije, Noorwegen, Engeland, 

Schotland. (2012-2016)

• NL: ‘good practices’ van taakherschikking in opdracht van V&VN en NAPA (2012-2015)



Taakherschikking: kosten en effecten

• Systematische literatuur review met N= 41

• Nieuwe professionele rollen (VS, PA, gesp.verpleegkundigen) laten verbetering zien in:

- Toegang tot zorg

- Informatievoorziening aan patiënten

- Tevredenheid patiënt en familie

- Klinische uitkomsten

- Kwaliteit van zorg

- Zorggebruik

>> Indicatie voor toename effectiviteit en kosteneffectiviteit taakherschikking

Tsiachristas, A., Wallenburg, I., Bond, C. et al. (2015)



Taakherschikking: een gevarieerd beeld





Onderzoeksopzet

• Kwalitatieve case studies (N=9) in tweede- en derdelijnszorg

• Onderzoeksvragen:

(1) Welke rollen vervullen PA’s en VS’en in de dagelijkse zorgpraktijk?

(2) Hoe krijgt taakherschikking vorm in de dagelijkse zorgpraktijk in zorgorganisaties?

(3) Wat betekent de wijze waarop taakherschikking vorm en inhoud krijgt voor de organisatie 

en uitvoering van zorg in de dagelijkse praktijk?

*Geen vergelijkend onderzoek VS-PA!*



Rollen in de dagelijkse zorgpraktijk

• VS en PA’s hebben zich ontwikkeld tot volwaardige zorgprofessionals met een zelfstandige en 

eigen rol in de zorgverlening

• VS en PA’s nemen medische en organisatorische taken over van medisch specialisten

• VS en PA’s leggen hierin een eigen accent:

- Focus op lichamelijk/psychisch/sociaal welzijn

- Opbouwen en onderhouden relatie met de patiënt en mantelzorgers

- Aandacht voor dagelijkse consequenties of ongemakken van een ziekte of aandoening

- Organisatie van zorg

• Onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en wettelijke bevoegdheden



Werkvorm 1:
VS of PA als behandelaar binnen medisch team

• Onderdeel van medisch team

• Verleent zorg naast medisch specialist

• Eigen patiënten

• Regelmatig overleg, formeel en informeel

Voorbeelden: PA werkzaam bij radiotherapie; PA op de afdeling Spoedeisende Hulp



Werkvorm 2:
Specialistische zorg binnen een zorgpad

• VS of PA werkzaam binnen specifiek onderdeel van het zorgpad

• Specialistische kennis

• Zelfstandig verlenen van patiëntenzorg

• Lid van medisch team

Voorbeeld: VS op afdeling hoge dosis chemotherapie



Werkvorm 3
Werkzaam binnen specifiek organisatie onderdeel

• VS of PA werkt op een speciefieke afdeling, bijvoorbeeld op de verpleegafdeling of polikliniek

• Zelfstandige rol, bijvoorbeeld als zaalarts, bijvoorbeeld ook in (nacht)diensten

• Lid van medisch team

Voorbeelden: PA op afdeling neonatologie; VS op polikliniek hartrevalidatie



Werkvorm 4
VS (of PA) als zelfstandig behandelaar

• VS draagt klinische verantwoordelijkheid voor groep patiënten

• Maakt behandelplan, organisatie MDO, onderhoudt contact met familie, etc.

• Regelmatig contact met medisch specialist

Voorbeelden: VS als ‘behandelverantwoordelijke’ in GGZ; VS als behandelaar in verpleeghuis



Conclusies

• Taakherschikking geeft waardevolle bijdrage aan zorg

• Taakherschikking is maatwerk:

- VS/PA groeit langzaam in professionele rol

- Veel discussie over supervisie & (eind)verantwoordelijkheid

- Onderscheid complex/niet-complexe, routinematige/ niet-routinematige zorg onhoudbaar

- Verschuiving naar team-work: checks & balances

• Consequenties:

- Gevarieerdheid zorgt voor onduidelijkheid bij specialist, verpleegkundige en bestuurder

- Gevarieerdheid hindert de professionalisering van beroep van VS en PA
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