Verpleegkundig specialist en physician assistant:

Geen verpleegkundige, maar ook geen arts
Door hun witte jas zou je denken dat er een dokter tegenover

Kleine operaties

je zit. Toch zijn Marlies Tol en Lisa Wobma geen arts. Na hun

Waarom? “Als physician assistant draag
je meer verantwoordelijkheid,” antwoordt
Marlies. “Je bespreekt de klachten met de
patiënt, doet lichamelijk onderzoek en
stelt de diagnose. Ook mag je zelfstandig
kleine operaties uitvoeren. Je werkt altijd
nauw samen met de arts. Daarnaast heb
je uitgebreid contact met je patiënten.
Die combinatie maakt het vak voor mij
zo boeiend.”

hbo-studie hebben zij een brede medische masteropleiding
gevolgd, waardoor ze zich nu physician assistant en verpleegkundig specialist mogen noemen. Wat zijn hun taken en wat is
hun rol in het ziekenhuis?
Lisa Wobma is
verpleegkundig specialist
mammacare
“Na mijn studie hbo-verpleegkunde heb
ik drie jaar als verpleegkundige gewerkt.
Ik had altijd al de ambitie om door te
groeien. Daarom ben ik de opleiding tot
verpleegkundig specialist gaan volgen.
Dat is een hbo-master van twee jaar
naast je werk als verpleegkundige.”

Brugfunctie
Drie jaar geleden rondde Lisa de opleiding
af en solliciteerde ze op een vacature als
verpleegkundig specialist op de polikliniek voor mammacare. In haar werk
combineert Lisa verpleegkundige en
medische taken. “Eigenlijk is het een brugfunctie tussen verpleegkundige en arts.
Ik heb meer verantwoordelijkheid dan
een verpleegkundige. Ik heb een eigen
behandelrelatie met de patiënt. Bepaalde
medische taken neem ik over van de arts.
Dat maakt mijn werk heel divers.”
Als een patiënt door de huisarts wordt
doorverwezen naar de Mammapoli, is het
eerste contact met de verpleegkundig
specialist. Lisa: “Ik breng de klachten in
kaart en verricht lichamelijk onderzoek.
Daarna worden er een mammografie en
echo gemaakt en bespreek ik de uitslag
met de patiënt. Wanneer er borstkanker
wordt geconstateerd, volgt een gesprek
met de chirurg, waar ik bij zit. Meteen
daarna neem ik de patiënt mee en

hebben we alle tijd voor een uitgebreide
toelichting.”

Alle tijd
Als verpleegkundig specialist is Lisa
makkelijk benaderbaar, vertelt ze.
“Patiënten kunnen mij altijd bellen. Daar
neem ik alle tijd voor. Immers, als je de
diagnose borstkanker krijgt, stort je
wereld in. Er komt zoveel op je af. Dan
is het fijn als er iemand is die je tijdens
het hele traject begeleidt.”

De opleiding tot physician assistant kun
je volgen als je een hbo-diploma in de
gezondheidszorg op zak hebt. Het is een
brede masteropleiding die tweeënhalf
jaar duurt. Marlies: “Tijdens de opleiding
werk je in het ziekenhuis of bij de huis-

arts. Je volgt een soort mini-coschappen,
waarbij je alle deelgebieden van het vak
leert kennen.”

Verschil?
Het verschil tussen een verpleegkundig
specialist en een physician assistant is
niet altijd even duidelijk, zegt Marlies.
“Het hangt er ook vanaf hoe de functies
worden vormgegeven. Wat in elk geval
voor beide beroepen geldt, is dat ze
ingezet worden om een aantal taken van
de arts over te nemen. De arts heeft
daardoor meer tijd voor de meer medisch
specialistische zaken. En dat is nodig om
aan de toenemende zorgvraag te kunnen
blijven voldoen. Samen kunnen we de
patiënt zo de best mogelijke zorg verlenen.”

Marlies Tol is physician
assistant dermatologie
“Ik wilde vroeger niets liever dan
geneeskunde studeren,” zegt ze. “Maar
ik werd twee keer uitgeloot. Toen
besloot ik de hbo-opleiding tot huidtherapeut te volgen. Ik heb altijd al een
fascinatie gehad voor de huid. Ik kom
uit Volendam en heb de nieuwjaarsbrand van dichtbij meegemaakt. Ik denk
dat mijn belangstelling voor de huid
daaruit voortkomt.”
Ze vervolgt: “Ik hield van mijn werk als
huidtherapeut, maar ik vond het wel
jammer dat het medische aspect vrij
beperkt was. Je stelt bijvoorbeeld geen
diagnoses en je mag geen medicatie
voorschrijven. Ik wilde graag meer. Op
een gegeven moment hoorde ik van het
beroep physician assistant. Ik dacht
meteen: Dit is het voor mij!”

Lisa Wobma (links op de foto) is verpleegkundig specialist mammacare,
Marlies Tol is physician assistent bij Dermatologie. Zij zijn opgeleid en bevoegd om
een aantal taken van de arts over te nemen

KNO-artsen zetten zich in voor preventie gehoorschade
Lawaai geeft schade aan je (binnen)oren. Dat is al lang bekend
van werksituaties zoals de bouw. Het is zeer waarschijnlijk dat
dit ook geldt voor harde muziek bij feesten en popconcerten.
De KNO-artsen van het Flevoziekenhuis willen graag helpen om
dit te voorkomen.
Via de landelijke KNO-artsenvereniging kwam Jan-Willem Bok op het spoor van de
oordoppenautomaat van ‘Thunderplugs’, een klein bedrijfje in oordoppen, gestart door
musici. “Voor 3 euro draai je geen kauwgomballen maar goede oordoppen met muziekfilter uit de automaat. Je oren zijn beschermd en de muziek hoor je nog steeds goed.”
De automaat hangt in de wachtkamer van de polikliniek KNO. De poli maakt een beetje
winst op de oordoppen. Bok: “Het kleine bedrag dat we overhouden zetten we in voor
andere activiteiten om gehoorschade te beperken.”
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