
 
 

Doelmatigheidsanalyse voor de PA en VS binnen de medisch specialistische zorg (MSZ)  https://doelmatigheidsanalyse-pa-vs.nl 

Interviewprotocol 

Het doel van de interviews is om de inzet van de physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS) te 

beschrijven en daarmee de doelmatigheid te bepalen. Onderstaande vragen kunnen hiervoor als leidraad 

dienen.  

Algemeen 

1. Wat is de rol van de PA of VS? 

• Welke patiëntengroepen worden gezien? 

• Op welke werkplek? Poli, kliniek, OK 
2. Wat is de reden dat een PA of VS is ingezet?  

• Welke overwegingen speelden een rol? 
 

Beschrijving huidige situatie 

3. Waar besteedt de PA of VS zijn tijd aan (per week)? 

• Poli: 
- Hoeveel patiënten worden er gemiddeld gezien per dag/per week? 
- Hoeveel tijd is er beschikbaar voor een polibezoek?  
- Is daarbij nog tijd nodig voor administratie? 

• Kliniek: 
- Hoelang duren de diensten op de kliniek (dag, avond, nacht, weekend)? 
- Is er een gemiddeld aantal diensten per week? Of is dit eventueel in uren uit te 

drukken? 

• Niet-patiëntgebonden: 
- Wat zijn taken die nog meer uitgevoerd worden? Denk aan: werkoverleg, MDO, 

verzorgen van onderwijs, onderzoek, protocollen, etc. 
- Hoeveel tijd wordt er aan deze taken besteed? 

• Overig: scholing, intercollegiale toetsing, symposia. (NB: deze tijd wordt apart benoemd, 
aangezien deze taken niet meegenomen worden in de berekening) 

4. Wat is de rol van de MS bij de inzet van de PA of VS? 

• Is de MS betrokken bij de taken uit vraag 3?  

• Bij welke taken uit vraag 3 is de MS betrokken? In welke vorm?  

• Wat is de tijd die de MS kwijt is om patiënten te bespreken met de PA of VS? Dit kan ook in 
een percentage uitgedrukt zijn. Bijvoorbeeld bij 50% van alle patiënten is de MS 2 minuten 
betrokken voor vragen. 

• Is er structureel overleg ingepland om zaken tussen MS en PA of VS te bespreken? 
 

Beschrijving scenario’s: ‘wat als de PA of VS er niet zou zijn?’ 

5. Wat als de PA of VS er niet is? Wie voert dan de werkzaamheden uit van vraag 3? 

• Is dit de A(N)IOS of MS? Of wordt de taak dan niet uitgevoerd? 

• In het geval van A(N)IOS: 
i. Is er ook tijd nodig voor supervisie? Intercollegiaal overleg? 

• Hoeveel tijd is er nodig voor een taak als A(N)IOS of MS de taak zou uitvoeren? 
 

Overige vragen: 

6. Zijn er barrières voor de inzet van PA of VS? 
7. Wat zijn de voordelen van de inzet van PA of VS? 
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