De Physician
Assistant
Een ervaren medische
zorgverlener

Er is een aantal medische klachten
die niet zelfstandig door de physician
assistant worden gezien. Deze worden
direct door een huisarts beoordeeld.
Hiervoor gelden duidelijke richtlijnen.

Centrale Huisartsendienst Drenthe
Als patiënt heeft u overigens altijd

Postbus 409

de mogelijkheid om uw zorgvraag

9400 AK Assen

door een huisarts te laten beoordelen.

Telefoon 0592 391900 (kantoornummer)
Fax 0592 391909 (kantoorfax)

U hoeft dit alleen maar even aan te

E-mail info@chd.nl

geven bij de physician assistant.

Internet www.chd.nl
Huisartsenspoedposten

0900 – 112 0 112

Met spoed een huisarts nodig
buiten praktijktijden?
0900 – 112 0 112
Dit nummer kost € 0,55 per gesprek.
Bij mobiel bellen + de kosten van uw mobiele netwerk.

De Physician Assistant

Een nieuwe functie

Samen met de huisarts

Een ervaren medische

in de huisartsenzorg

zorgverlener

De ‘physician assistant huisartsgeneeskunde’
is voor veel mensen iets nieuws. Zeker in de
spoedzorg. Steeds meer huisartsen maken
er in hun eigen praktijk al gebruik van, om
bepaalde groepen patiënten te behandelen en
te begeleiden. Ook op de huisartsenspoedpost
vervullen ze sinds enige tijd steeds vaker een
belangrijke rol bij de beoordeling van medische
klachten en bij de medische zorgverlening.
Ze ondersteunen in een deel van het werk van de
huisartsen. Zo kunt u sneller worden geholpen,
terwijl de kwaliteit van de zorg optimaal blijft.

Het verschil met de huisarts is dat de
physician assistant is opgeleid om veel
voorkomende zorgklachten met een
voorspelbare uitkomst te behandelen.
Indien een medisch klachtenpatroon afwijkt
van wat ‘normaal’ is bij een ziekte of letsel,
of als er klachten zijn die niet goed te verklaren
zijn, overlegt de physician assistant altijd met
de huisarts. De huisarts maakt dan een keuze:
of hij/zij beoordeelt de patiënt alsnog zelf,
of de huisarts geeft een advies aan de
physician assistant om een bepaalde
behandeling te beginnen.

De juiste medische zorg voor de patiënt,
door de meest passende zorgverlener en
zo vlot mogelijk. Dat is een belangrijk doel
van de medewerkers en huisartsen op
de huisartsenspoedpost. Daarom kent de
huisartsenspoedpost drie verschillende soorten
medische zorgverleners: de doktersassistente,
de (nieuwe) physician assistant (kortweg
PA) en de huisarts. Afhankelijk van het
medisch probleem waarmee u op de
huisartsenspoedpost komt, wordt u door
één van deze drie zorgverleners geholpen.
U gaat dus niet automatisch altijd direct
naar de huisarts.

Een ervaren medische zorgverlener
De physician assistant is een op master niveau
opgeleide medisch ondersteuner van de huisarts.
Voorafgaand aan deze meerjarige opleiding
heeft hij of zij al (ruime) ervaring opgedaan in de
gezondheidszorg op HBO-niveau. De physician
assistant is dus een zeer ervaren medische
zorgverlener met veel praktische kennis. Hij of
zij kan en mag zelfstandig diagnoses stellen en
een behandeling opstarten of een patiënt naar
een medisch specialist verwijzen. Ook mag een
physician assistant medicatie voorschrijven.

