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Geen potentiele belangenverstrengelingen

Geen relevante relaties met bedrijven

Marjo van Tuyl



Werkzaam in het Jeroen Bosch ziekenhuis

Onderdeel van pathologie-DNA

Bestuur WPA  Werkgroep Pathassers
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Opleiding

•Externe opleiding in Brugge

Hogeschool HOWEST

Wordt op dit moment om de 2 jaar gegeven, max 20 studenten 
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Opleiding Howest hogeschool Brugge

• Blok 1  basis macroscopie + stage + extern

• Blok 2  gevorderde macroscopie + stage

• Blok 3  paper
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Erkenning

•Opleiding 

•Functie
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Erkenning

•Omschrijving voor de functie Pathasser

•BIG-registratie
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Erkenning

•NAPA

•Contactpersoon: Wouter Lasut
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Functieomschrijving

Vragenlijst (landelijk)
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Het zijn in totaal 15 vragen

Preparaten benigne / maligne

Welke eisen worden er gesteld aan de analist 

functieomschrijving
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Functieomschrijving

• Doel

• Omschrijving

• Functiewaardering
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Voorbeeld

• MLO/HLO Diploma en min. 2 jaar ervaring

• Opleidingsplaats binnen het laboratorium            
(duaal)

• Externe opleiding/nascholing
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Gedrachtscompetenties:

-Accuratesse

-Analyseren

-Communiceren

-Luisteren

-Samenwerken 

-Zelfstandig werken
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Pathasser:

-beoordeelt systematisch macroscopie 

-Verricht zelfstandig geprotocolleerde 
werkzaamheden

-Herkent en analyseert zelfstandig afwijkingen
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Pathasser:

-Streeft naar optimale herkenning, beschrijving 
en uitnemen van verdachte laesies en andere 
voorgeschreven weefselfragmenten
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•Waar staan we nu?

• Op sommige laboratoria hebben pathologen al best  veel  

overgedragen aan de analisten, sommige nog niets.

• Soms alleen interne opleiding

• Geen aparte functieomschrijving en waardering

• Visiedocument / beroepsprofiel moet worden samengesteld



E-mailadres voorzitter WPA:                          m.tjin-a-koeng@symbiant.nl

Opleiding hogeschool Leiden:                                           www.hsleiden.nl

E-mailadres contactpers. Howest Brugge:       kaatv.oostveld@howest.be

Nederlandse Associatie Physician Assistants:                       www.napa.nl

Artsenfederatie KNMG:                                                         www.knmg.nl

Presentatie VAP 2010 Mr HR Wijn “de rechtspositie van de PA”

Artikel ntvG “Taakherschikking, ook in de pathologie” door J.L.G Blaauwgeers

m.tuylvan@jbz.nl
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