
Kan en mag een nurse practitioner zelf 
benigne leasies afhandelen? 
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Help ! Is een benigne afwijking nu  iets 
simpels of toch niet ?



Casus 

- Tijdens het multidisciplinair overleg werd er 

door de patholoog een afwijking afgegeven als 

“scleroserende adenosis” dit bracht wat 

verwarring daar adenosis een eenduidige 

benigne leasie is, maar een “radial scar” ofwel 

een ''complexe scleroserende laesie'' is een 

afwijking die aanleiding geeft tot jaarlijkse 

screening !!!



Casus 

Maar wat is het nu ? adenosis of een radial scar? 

In de praktijk wordt door de patholoog een 

scelroserende adenosis gebruikt als variant van 

adenose met fibrose in de lobjes ofwel

scleroserende lobulaire hyperplasie…. 



Help ! pijn in de borst !

- Bij 7 % wordt maligniteit gevonden

- 80-90% worden er geen afwijkingen 

gevonden



Conclusie

- Bij pijn in de borst een goede anamnese

afnemen en lichamelijk onderzoek in 80-90% 

van de gevallen worden er geen afwijkingen 

gevonden en is er geen therapie nodig, 

geruststelling en goede informatie is voldoende! 



Dus alleen indien patiënten klachten 
hebben van de benigne afwijking deze 
behandelen!

Informatie geven is erg belangrijk ! Bijvoorbeeld 

een fibroadenoom

kan niet maligne worden en is niet geassocieerd 

met een verhoogde kans op mammacarcinoom 



Huidige situatie in het AVL
wanneer komen deze patiënten bij een 

NP er?

- Mammapolikliniek  

- Screeningspolikliniek

- Tijdens de follow up na een behandeling van het 

mammacarcinoom 



Tijdens follow up en screenings poli 

Geen standaard multidisciplinaire controle

dus  het is belangrijk dat de nurse practitioner

zelfstandig onderzoeken kan

aanvragen, indiceren en interpreteren van 

protocollair voorgeschreven radiologisch en 

pathologisch onderzoek 



Kan de Nurse practitioner zelfstandig benigne
afwijkingen afhandelen 

Ja !

Mag de nurse practitioner zelfstandig patiënten 
met een benigne afwijking afhandelen 

?



De wetgeving ! 

Mag de Nurse practitioner benigne
afwijkingen zelfstandig afhandelen ? 



• Beroep NP is erkend 

• Maar de bevoegdheden zijn nog altijd niet 
wettelijk geregeld, de wet wordt op grote 
schaal nu sterk overtreden 

• Formeel mogen we alleen in opdracht van 
een arts voorbehouden handelingen 
verrichten 

• Bij eventuele fouten staan we niet sterk 

• Volgens de V&VN staat niet in de wet dat 
dit niet mag maar de zorgautoriteit spreekt 
dit nadrukkelijk tegen 



• KNMG heeft meerdere malen bij de 
tweede kamer en de minister van WVC 
aangedrongen om de wet BIG aan te 
passen 

• Wetswijziging laat lang op zich wachten



• Arts formeel eindverantwoordelijk

• Ziekenhuizen dienen declaraties in alsof 
medisch specialisten de zorg hebben 
verleend ook al is er geen arts aan te pas 
gekomen. 

• Zodra wettelijk geborgd is dat NP 
voorbehouden handelingen mogen 
verrichten dient hieraan een passend tarief 
gekoppeld te worden



Conclusie 

Kan de Nurse practitioner zelfstandig benigne
afwijkingen afhandelen 

Ja !
Mag de nurse practitioner zelfstandig patiënten 

met een benigne afwijking afhandelen 

Nee ! 



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen?


