
Wie ben ik?   

Ik ben Matthi js ter  Horst. Ik werk in ZGT als Physician Assistant (PA). Na mijn Middelbare 
school heb ik de opleiding tot OK assistent en daarna de opleiding tot Anesthesie assistent 
gevolgd. Na ruim 12 jaar op de OK in Hengelo gewerkt te hebben ben ik overgestapt naar het 

Thoraxcentrum in Enschede waar ik in eerste instantie gewerkt heb als anesthesie assistent 
en vervolgens aan de opleiding tot Physician Assistant begonnen ben op de Thorac IC. Na 1 

jaar ben ik tijdens mijn opleiding terug gekomen in ZGT, om mijn opleiding verder af te maken 
binnen de heelkunde. De opleiding tot Physician Asisstant is een twee en een half jarige post 

HBO Masteropleiding. Er wordt een brede geneeskundige basiskennis aangeboden. Daarnaast 
worden er verschillende praktijk stages gelopen en voorbehouden handelingen aangeleerd. 

Zo wordt er een grote diversiteit aan praktijkervaring opgedaan in korte tijd.  

In 2011 heb ik mijn opleiding afgerond. Ik werk 38 uur per week en ik werk nauw samen met 
drie andere collega PA-ers binnen de heelkunde. Ook op andere specialismen in ZGT werken 

PA-ers; op de spoedeisende eerste hulp, longgeneeskunde, verloskunde, MDL en 
oogheelkunde.   

 

 

Wat houdt mijn functie in?   

Ik verricht mijn dagelijkse werkzaamheden onder supervisie van een chirurg en heb een 
zelfstandige behandelbevoegdheid. Dat houdt in dat ik zelfstandig een diagnose mag stellen 
en een behandeling voor kan stellen en kan starten. Dit doe ik op basis van protocollen en 

werkafspraken met de chirurgen. Door de breed opgedane kennis en ervaring ben ik ruim 
inzetbaar binnen het specialisme chirurgie. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn te vergelijken 
met die van een arts assistent in opleiding. Zo ben ik opgeleid om zelfstandig spreekuren te 

draaien op de poli, poliklinische verrichtingen te doen op het behandelcentrum en bezoek ik 
dagelijks de patiënten die klinisch opgenomen zijn in Hengelo. Ik fungeer dus ook als 



“zaalarts”. Ik neem taken van de medisch specialist over zoals bijvoorbeeld het afnemen van 
de anamnese, doe lichamelijk onderzoek, stel diagnoses en stel behandelplannen op. Als de 

patiënt naar huis gaat verzorg ik de overdracht naar de huisarts en de medicatie. Als een 
patiënt langer op de klinische afdeling verblijft of komt te overlijden heb ik contact met de 
familie en de huisarts. Ook zie ik patiënten op andere klinische afdelingen waarbij de chirurg 
in consult is gevraagd. Tijdens de diverse patiëntenbesprekingen koppel ik mijn bevindingen 
terug aan de chirurg en stellen we samen het behandelplan van de patiënt vast.   Zo nodig 
vraag ik de medisch specialist om mee te kijken bij het directe patiëntencontact.   

Patiëntenzorg   

’s Morgens na de overdracht van nacht – naar dagdienst loop ik de zaalvisite op de klinische 
afdeling. Daarna ga ik naar de polikliniek en draai ik mijn eigen spreekuur. Hetzij een 

spreekuurpoli, waarbij we voornamelijk veel traumatologie patiënten terug zien, hetzij een 
poliklinisch verrichtingenspreekuur.  

De huisartsen hebben de mogelijkheid om patiënten direct naar het verrichtingen spreekuur 
te verwijzen voor bepaalde indicaties. De aanvragen (per fax of e-verwijzen) worden veelal 

door ons beoordeeld en daarna door het secretariaat ingepland. Dit scheelt voor de patiënt 
een bezoek op de poli. De ingrepen worden uitgevoerd op het behandelcentrum. Mijn collega 

PA op de heelkunde is ook regelmatig op de OK te vinden voor het uitvoeren van 
verschillende proctologische  ingrepen. Het vak van PA is dus gevarieerd en uitdagend.  

De afgelopen jaren is de taakschikking steeds duidelijker geworden. Binnen de heelkunde 

maken wij een vast onderdeel uit van het proces. De taken zijn duidelijk herverdeeld tussen 
de professionals. De PA wordt naar ons idee goed ingezet waarbij er voor de medisch 
specialist meer ruimte komt voor de meer complexe specialistische taken.  

Om de kwaliteit van zorg te kunnen aantonen en te borgen werken wij met indicatoren en 
streven wij naar een continu kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod en uiteraard een tevreden 
patiënt.  

De PA is opgenomen in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging Physician assistants. 
Een aanvulling op de wet BIG maakt ons functioneren en het verrichten van voorbehouden 

handelingen mogelijk. Om onze bevoegdheden te houden moeten wij ons iedere 5 jaar her 
registreren waarbij wij moeten aantonen 200 geaccrediteerde scholingspunten behaald te 

hebben. Wij verwachten binnen 2 jaar registratie van de functie van PA in de wet BIG.  

PA is een relatief jong beroep (10 jaar) met een gefundeerde beroepsvereniging en een mooi 
toekomstperspectief. De opleiding is toegankelijk voor HBO professionals met een 
zorgachtergrond.  

 

 

 


