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Betreft

Wijziging Besluit periodieke registratie Wet BIG i.v.m. de periodieke
registratie van physician assistants

Geachte heer Bruins,
Op 25 april 2019 is aan ATR voor advies voorgelegd het wijzigingsbesluit periodieke
registratie Wet BIG i.v.m. de periodieke registratie van physician assistants.
Sinds 1 september 2018 kunnen physician assistants zich laten registreren in het register
voor beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-register). Het Besluit periodieke
registratie Wet BIG biedt de mogelijkheid tot herregistratie. Met de inwerkingtreding van
het voorliggend besluit zal het regiem van de herregistratie ook van toepassing zijn op
de physician assistant. De verplichting tot herregistratie zal daarmee ook voor hen gaan
gelden. Daarbij moeten zij voldoen aan de werkervaringseis.
Toetsingskader
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende
toetsingskader:
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het
meest aangewezen instrument?
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de
wetgeving moeten naleven?
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht?

1.

Nut en noodzaak

De opname van de physician assistant in artikel 3 Wet BIG (september 2018) volgde na
een succesvol experiment. Het experiment was geregeld in het Tijdelijk besluit
zelfstandige bevoegdheid physician assistant. Dit besluit is op 1 september 2018 van
rechtswege vervallen. Met de inwerkingtreding van het voorliggend besluit moeten
physician assistants zich eens in de vijf jaar laten herregistreren, en daarbij voldoen aan
de werkervaringseis.
De toelichting geeft voor het college op het punt van nut en noodzaak geen aanleiding
tot het maken van opmerkingen.
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2.

Minder belastende alternatieven

De verplichting tot herregistratie en de werkervaringseis zijn gebruikelijk om op basis van
de Wet BIG handelingen te mogen verrichten. Om voor herregistratie in aanmerking te
komen moet aangetoond worden dat men een werkervaring heeft van 2080 uur binnen
de afgelopen vijf jaar. Deze norm geldt ook voor andere medische beroepen. Het college
stelt vast dat er binnen de context van de Wet BIG geen minder belastende alternatieven
zijn, en heeft geen opmerkingen op dit punt.

3.

Werkbaarheid

De herregistratieverplichting die het besluit stelt is als werkbaar aan te merken. De eis
wijkt niet af van die van de andere BIG-beroepen en is in de praktijk werkbaar gebleken.
Het besluit voorziet verder in een overgangsmaatregel voor personen die hun
getuigschrift hebben behaald vóór het tijdstip van inwerkingtreding, in relatie tot de
periode waarin de werkervaring moet worden opgedaan. Op het punt van de
werkbaarheid heeft het college geen verdere opmerkingen.

4.

Gevolgen regeldruk

De toelichting bevat een paragraaf over de lasten en regeldruk. Om te kunnen
herregistreren moeten de physician assistants eens in de vijf jaar een formulier invullen,
ondertekenen en terug sturen, al dan niet digitaal. Wanneer de physician assistant
gevraagd wordt om de aanvraag met bewijsstukken over de werkervaring te
onderbouwen moeten daarvan bewijsstukken worden overgelegd. Voor de berekening
van de administratieve lasten van de herregistratie is gebruik gemaakt van vergelijkbare
berekeningen voor andere beroepsbeoefenaren, voor wie de herregistratieplicht reeds
geldt. De berekening komt voor deze beroepsgroep (zo’n 1300 personen) uit op jaarlijks
€ 17.550,-. De regeldruk is correct berekend en deze geeft voor het college dan ook geen
aanleiding tot opmerkingen.
Dictum
Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de
consultatieversie van dit voorstel:
Het besluit vaststellen.
In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,

w.g.
M.A. van Hees
Voorzitter

R.W. van Zijp
Secretaris
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