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De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische  
professional die specifieke taken overneemt van een  
arts of medisch specialist.

Deze taken omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden van 
patiënten binnen een bepaald medisch specialisme. Een PA kan onder  
meer lichamelijk onderzoek verrichten, aanvullend onderzoek aanvragen  
en interpreteren, behandelplannen uitvoeren en patiënten voor lichten en 
begeleiden. Ook kan de PA de dagelijkse zorg op een verpleegafdeling 
coördineren, visites lopen en bijdragen aan operatieve ingrepen. 

Tot het takenpakket kan ook het geven van onderwijs en het bijdragen  
aan wetenschappelijk onderzoek worden gerekend. De PA is een ervaren 
medisch professional die speciaal is opgeleid om vaak voorkomende taken 
van artsen binnen de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de revalidatiecentra, 
de huisartsenpraktijken of de GGZ over te nemen. De PA biedt zelfstandig 
geneeskundige zorg in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een 
medisch specialist of huisarts. 

Voor wie?  
Bent u een hbo-opgeleide zorgprofessional met twee jaar relevante  
werkervaring dan is de opleiding tot Master Physician Assistant een  
kans om uw carrière verder uit te bouwen.
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Studieprogramma  
U krijgt een brede medische basis aangeboden op de opleiding. U speciali-
seert zich daarnaast in een medisch vakgebied. Daarvoor hebt u een werk-
plek nodig in de gezondheidszorg als PA in opleiding van minimaal 32 uur 
per week. Samen met uw praktijkopleider (arts of medisch specialist) en de 
opleiding werkt u aan uw algemene en specialistische medische vorming.  
U bouwt gedurende 2,5 jaar voortdurend aan kennis en expertise op de 
eigen werkplek, tijdens de onderwijsdagen op de hogeschool en tijdens de 
kernstages, en werkt toe naar een groeiend niveau van zelfstandigheid. In het 
portfolio verzamelt u de bewijsstukken van de opgedane competenties.

Naar analogie van de medische opleidingen wordt er ook binnen de 
opleiding Master Physician Assistant gewerkt met de CanMeds rollen die 
vertaald zijn naar drie leerlijnen: Klinische Vorming, Werkplekleren & 
Rolontwikkeling en Wetenschappelijke Vorming (zie afbeelding Professioneel 
Masterschap).

Schema Professioneel Masterschap

U volgt één dag per week onderwijs in het OZW-gebouw aan de  
De Boelelaan 1109 te Amsterdam (naast het VUmc). In de praktijk wordt  
u begeleid door uw praktijkopleider en worden theorie en praktijk voort-
durend geïntegreerd via praktijktaken, korte praktijkbeoordelingen en 
rolontwikkeling. Een vijftal kernstages (interne geneeskunde, heelkunde, 
neurologie/psychiatrie, gynaecologie/kindergeneeskunde, ouderen-
geneeskunde/eerstelijnszorg) dragen mede bij aan het behalen van uw 
brede competenties. De werkgever kan een tegemoetkoming in de kosten 
ontvangen. Deze is verdeeld in een vergoeding voor de leermeesterkosten 
en een vergoeding voor loonkosten van de PA in opleiding. De exacte 
bedragen kunnen variëren per jaar en zijn terug te vinden op onze website: 
www.inholland.nl/mpa

Beroepsbekwaamheid
Expertniveau

Beroepsontwikkeling Onderzoek/Vernieuwing

Leerlijn Rolontwikkeling 
& Werkplekleren Leerlijn Wetenschappelijke vorming

Leerlijn Klinische vorming

PROFESSIONELE  
BEROEPSPRAKTIJK

ADVANCED PRACTICE



PA orthopedie - Maud Curvers  

“Na een aantal omzwervingen ben ik begonnen aan de master-
opleiding Physician Assistant bij Inholland in Amsterdam. Met een 
bagage van meer dan tien jaar werkervaring als fysiotherapeute 
stond ik voor de uitdaging weer te gaan studeren.

Mijn laatste werkplek als fysiotherapeute was in het 
Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp op de afdeling Orthopedie.  
De opleiding tot PA sloot erg goed aan bij de manier waarop ik 
mijn werk uitvoerde: ik werkte al nauw samen met de orthopeden. 
De maatschap kwam op enig moment met het verzoek of ik meer 
verdiepende werkzaamheden zou willen doen. Hierop zijn we 
gezamenlijk gaan zoeken naar een formelere inpassing van de 
werkzaamheden. Zo kwamen we uit bij de opleiding tot PA. 

Voor een PA orthopedie is een vooropleiding in de fysiotherapie 
een uitstekende basis. De klinische blik, de kennis van het beweeg-
apparaat en de kunde in het lichamelijk onderzoek, maken de 
transfer van fysiotherapeute naar Physician Assistant heel  
natuurlijk. Tijdens de opleiding wordt veel nadruk gelegd op de 
brede medische basis, de verdieping behoort echt tot de 
werkplek. 

De opleiding is inspirerend en prikkelend, maar ook zwaar, zowel 
fysiek als mentaal. Met name de laatste fase, waarin de werkplek 
een eigen gezicht krijgt en ‘echt’ gaat voelen, terwijl je ook nog 
een volwaardige afstudeeronderzoek uitvoert.

Ik had echter geen betere keuze kunnen maken: de Physician 
Assistant in mij wil niet meer terug. Het vak biedt veel mogelijk- 
heden, de werkplek is vaak naar eigen inzicht in goed overleg  
op te bouwen. Kortom, je creëert je eigen baan.”



Start opleiding
September

Instroomeisen
 – Afgeronde hbo-opleiding Gezondheidszorg
 –  Minimaal 2 jaar relevante werkervaring  
in de zorg
 –  PA-opleidingsplaats voor minimaal 32 uur  
per week
 – Heeft een leermeester (arts of medisch 
specialist)

Lesdagen
Jaar 1: woensdag
Jaar 2: maandag
Jaar 3: donderdag (wijzigingen voorbehouden)

Kosten
De kosten zijn aan verandering onderhevig.  
Zie voor de actuele kosten per collegejaar onze 
website: www.inholland.nl/mpa

Studieduur
2½ jaar

Getuigschrift
Titel: Master Physician Assistant (MPA)

Kwaliteit
Geaccrediteerde Master

Locatie
OZW-gebouw, De Boelelaan 1109
1081 HV  Amsterdam

Contact en aanmelding
Masteropleiding Physician Assistant  
06 31 00 66 22 (Hans Springer)
E-mail: masteropleiding.anp-pa.gsw@inholland.nl
of bezoek de website www.inholland.nl/mpa

Geïnteresseerden die al een masteropleiding in de 
gezondheidszorg hebben afgerond, verzoeken wij vóór 
aanmelding contact op te nemen met de opleiding.
        



PA huisartsgeneeskunde - Maaike Benjamins

“Na jaren werkzaam te zijn geweest in de huisartsenpraktijk ben 
ik begonnen met de opleiding tot Physician Assistant, een erg 
leuke, maar ook pittige opleiding. 

Doordat je werkzaam bent als physician assistant in opleiding, kun 
je direct in de praktijk brengen wat er op de opleiding besproken 
is. De theorie en de opdrachten van de opleiding sluiten goed aan 
op de praktijk. 

Ik ben werkzaam in een huisartsenpraktijk, waar ik onder super-
visie van de huisarts spreekuren houd met veelvoorkomende 
klachten in de huisartsenpraktijk. Dit betekent dat ik de anamnese 
afneem, lichamelijk onderzoek verricht, aanvullend onderzoek 
aanvraag en interpreteer en natuurlijk recepten voorschrijf.  
Ik heb goede afspraken gemaakt met mijn werkgever over de 
supervisie en het voorschrijven.

In de middag ga ik op huisbezoek bij onze bejaarde patiënten. 
Naast de dagelijkse patiëntenzorg houd ik mij bezig met manage-
menttaken en begeleid ik co-assistenten in het correct uitvoeren 
van de anamnese en het boven tafel krijgen van de hulpvraag. 

Nu ik gediplomeerd ben, gaat het leren verder: de eerste  
nascholingen staan gepland!”


