Physician Assistant op de poli Oogheelkunde
In Meander Medisch Centrum krijgt u mogelijk te maken met een Physician Assistant in
opleiding (i.o.), kortweg ook wel PA genoemd. Dit is een nieuwe medische beroepsgroep
binnen de Nederlandse gezondheidszorg. In deze folder leest u meer informatie over
deze zorgverlener.

PA’s
De taak van de Physician Assistant is om routinetaken van de medisch specialist (of
huisarts) over te nemen. Bijvoorbeeld het lichamelijk onderzoek, het in kaart brengen
van de klachten (anamnese) en de behandeling van veelvoorkomende (chronische)
ziekten.
U kunt de PA op steeds meer plekken tegenkomen. Bijvoorbeeld op poliklinieken, op de
operatiekamer of als zaalarts in het ziekenhuis en in de huisartsenpraktijk.
De PA heeft een hogere beroepsopleiding (HBO) gevolgd in de gezondheidszorg en
daarna de medische masteropleiding. Tijdens deze opleiding werkt hij/zij al bij de
medisch specialist (of huisarts). Hierbij wordt de medische kennis verder uitgebreid en
doet de PA tijdens de opleiding al veel ervaring op.

PA’s op de poli Oogheelkunde
Op de poli oogheelkunde werkt de PA nauw samen met de oogarts. Als het nodig is,
vraagt de PA de arts met hem/haar mee te kijken of het onderzoek en/of de
behandeling over te nemen. Bijvoorbeeld bij ingewikkelde of zeldzame ziektes of bij
uitgebreide en lastige ingrepen. Op zijn/haar beurt is de PA deskundig en ervaren in
zijn/haar werk.
Op de poli Oogheelkunde werken de volgende physician assistants: A.A.B. Bok en H.J.
Timmer.
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Onder de taken van de PA oogheelkunde valt:
 Het in kaart brengen van de klachten.
 Oogheelkundig onderzoek verrichten. U kunt hierbij denken aan:
o standaard controles bij mensen met glaucoom
o standaard controles bij mensen met Diabetes Mellitus
 Behandelen van veel voorkomende ziekten. U kunt hierbij denken aan:
o injecties bij (natte) Macula Degeneratie
o nastaar laser
o kleine verrichtingen aan de oogleden, zoals een chalazion verwijderen
Als u bezwaar heeft tegen de behandeling door de PA, kunt u dit aangeven.
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u die gerust aan
de PA stellen. Zij zijn via het volgende telefoonnummer bereikbaar: 033 - 850 50 50.
Vraagt u naar de polikliniek Oogheelkunde.
Voor meer informatie kunt u op www.napa.nl kijken.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

