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Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

TERUGBLIK OP HET LHOV-CONGRES, 1 OKTOBER 2021

Alle handen aan dek
Complexiteit vergt gezamenlijkheid

Met maar liefst 204 congresdeelnemers waren 1 oktober zeker alle handen aan dek op het 
Stoomschip Rotterdam. De congresdag voor huisartsopleiders, specialisten ouderengeneeskunde 
en artsen verstandelijk gehandicapten startte met een lezing door Arnon Grunberg, hij zette het 
gezelschap aan tot nadenken over onze omgang met het idee van noodlot: is er een onderscheid 
te maken tussen een gevoel van veiligheid en werkelijke veiligheid? Hij maakte een mooie overgang 
naar een interactief theaterstuk in drie scènes: de deelnemers keken naar overleden patiënten in 
het dodenrijk, die terugblikten op de meegemaakte zorg. Dit zorgde voor een unieke kans om de 
personages te bevragen wat er anders zou mogen.

Marcel Olde Rikkert gaf de aanwezigen uitleg over begrippen uit de complexiteitswetenschap, 
die kunnen helpen bij ‘zo simpel mogelijk opleiden, maar niet simpeler’. Deze begrippen bieden 
handvatten voor de praktijk van veel deelnemers, die wordt gekenmerkt door steeds complexere 
combinaties van ziektebeelden, het analyseren en behandelen daarvan, en het ziekte-overstijgend 
opleiden.

Tussendoor waren er twee rondes met zeer gevarieerde workshops, voor elk wat wils, waaronder 
de unieke mogelijkheid van een rondleiding op het SS Rotterdam, langs bijzondere plekken en met 
unieke verhalen over de roemruchte historie.

Damiaan Denys sloot het dagprogramma af met een existentiële blik op ons gezondheidsbegrip. Hij 
sprak over angst en het ontstaan daarvan, waarmee hij de deelnemers meenam op het snijvlak van 
filosofie, neurowetenschappen en psychiatrie.

Het congres werd afgesloten met een borrel en een feestelijk diner op het SS Rotterdam. De LHOV 
kijkt met veel plezier terug op deze prachtige en leerzame congresdag, en hoopt dat alle deelnemers 
hetzelfde doen!

Presentaties vind je op de website www.lhov.nl/congres 
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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 2 december 2021

Het bestuur van de LHOV nodigt je van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 2 december 2021, van 19.00 tot 21.00 
uur (online).

Als je wilt deelnemen aan de vergadering via Zoom, meld je dan aan 
door een e-mail te sturen naar secretariaat@lhov.nl. Aanmelden kan 
t/m 30 november 2021. De uitnodiging, de agenda en link voor toegang 
ontvang je via het e-mailadres dat je ons hebt doorgegeven.

November 2021

BIJEENKOMST LANDELIJK OPLEIDINGSPLAN
Het landelijk opleidingsplan (LOP) wordt geactualiseerd. De projectgroep LOP heeft het afgelopen 
half jaar met velen van jullie, én met veel andere betrokkenen, waaronder AIOS  en docenten, 
besproken wat eenieder belangrijk vindt bij het actualiseren van het LOP.

De projectgroep is nu bezig om de opbrengst van al deze gesprekken te verwerken in een LOP-op-
hoofdlijnen, waarin de besproken onderwerpen in samenhang worden beschreven. Jullie expertise 
als opleider in deze fase onmisbaar! Daarom willen we conceptversies van dat LOP-op-hoofdlijnen 
aan jullie, en alle andere betrokkenen, voorleggen en samen bijstellen.

Wij nodigen je uit om op 8 of 9 december van 16:00-18:00 uur, in een ZOOM-bijeenkomst samen met 
AIOS, docenten, alumni en andere betrokkenen, mee te denken aan de hand van de conceptversie 
van het LOP-op-hoofdlijnen die dan voorligt.

Geef je op via: www.huisartsopleiding.nl/opleidingsprogramma/actualiseren-landelijk-
opleidingsplan-eerste-concept/

We hopen op veel input om tot een breed gedragen LOP te komen. 

De projectgroep LOP: Marije van Braak, Greetje Sagasser, Bart Thoonen, Marijke Olthof, Aafke van Merle, 
Chris Rietmeijer
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