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Beste opleiders,
Het zijn spannende en bijzondere tijden. Dan doel ik natuurlijk op de COVID19-tijd. Maar er speelt 
ook een hoop in Huisartsopleiding Nederland.

COVID19 en aios: wat kan er wél?

Zoals vele opleiders inmiddels gemerkt hebben, is het dienstdoen voor aios een probleem. Hier 
wordt op regionaal niveau nogal verschillend mee omgegaan. Er is op regionaal én landelijk niveau 
overleg tussen de drie partijen. Elke week proberen we op landelijk niveau per video de koppen 
bij elkaar te steken en te bekijken waar de knelpunten liggen en hoe we daarmee verder moeten. 
Ten tijde van dit schrijven wordt een gezamenlijk schrijven voorbereid, dat naar onze achterban zal 
worden gestuurd. Juist in tijden van deze bijzondere omstandigheden lijkt het ons als LHOV-bestuur 
goed dat er breed wordt gekeken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. Een aios weren 
vanwege schaarste aan beschermingsmiddelen is in onze ogen (en de instituten) geen goed beleid. 
Wordt vervolgd.

LHOV in adviesraad Huisartsopleiding Nederland

Een tweede belangrijk punt is de nieuwe governance van Huisartsopleiding Nederland (HN). 
Er is afgelopen jaar druk gewerkt aan het opzetten van een nieuwe governance-structuur. De 
oude voldeed om vele redenen niet meer. Bestuurlijk was HN daarmee in onrustig vaarwater 
gekomen. Als lid van het overgangsbestuur van HN ben ik nauw betrokken bij het vormen van de 
nieuwe governance. Deze staat nu grotendeels in de steigers en is per 1 juli een feit. Hierbij gaat 
er bestuurlijk wel veel veranderen, vooral ook voor de opleiders. De LHOV zal per 1 juli formeel 
geen deel meer uitmaken van het bestuur van HN, maar als lid van de adviesraad deelnemen 
aan de nieuwe governance. De grote discussie of dit een achteruitgang betekent van onze positie 
hebben we inmiddels veelvuldig gevoerd. Zowel met de vier partijen als met ons LHOV-bestuur. 
Financieel hebben wij binnen HN geen verantwoordelijkheid, nooit gehad en zullen dat in de nieuwe 
governance dus ook niet hebben. Om deze reden is gekozen om daar waar de inhoud aan bod komt 
onze invloed te laten gelden. Samen met de LOVAH nemen we deel aan de adviesraad.

Er komt een onafhankelijke raad van toezicht, die als orgaan zicht houdt op de bestuurlijke processen 
en financiën. Daartussen staan de eigenaren die wel financieel verantwoordelijkheid dragen: de 
opleidingshoofden en afdelingshoofden (hoogleraren huisartsgeneeskunde).

Deze nieuwe governance voelt voor ons als LHOV-bestuur veel evenwichtiger en doet recht aan onze 
positie om gehoord te worden. Onze stem krijgt juist meer kracht als we focussen op de inhoud. Op 
de ALV van 14 mei zal dit punt zo nodig nader toegelicht worden en beantwoorden we jullie vragen.

Kostenonderzoek NZa

De NZa heeft een grootschalig kostenonderzoek gedaan binnen de drie opleidingen van de SBOH: 
huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. Hieruit is een 
aantal opvallende zaken gekomen. De kosten voor eerstejaars aios zijn licht hoger dan de huidige 
vergoeding, die voor een derdejaars aios beduidend lager dan de huidige vergoeding.

Tot 1 juni kan bij de NZa op het kostenonderzoek worden gereageerd. Ik hoor graag van jullie of je je 
kunt vinden in de gestelde oorzaak van het verschil in kosten: een derdejaars aios levert de praktijk 
veel meer geld op, omdat deze veel meer consulten (visites-telefoon) doet en meer geld genereert 
voor de praktijk. Hierdoor zijn de gemaakte kosten voor een derdejaars aios nog niet de helft van de 
huidige vergoeding.

Wat dit voor consequenties heeft, is ons onduidelijk. Zou het kunnen dat de NZa de minister gaat 
adviseren om de SBOH-vergoeding te verlagen voor 3e jaarsopleiders? 
(Mits de 1e jaars omhooggaan, natuurlijk.) Ten tijde van dit schrijven 
staat een aantal overleggen gepland, onder meer met de SBOH, om 
ons voor te bereiden op een reactie. Ook dit wordt vervolgd.

Hartelijke groeten en tot ziens op de ALV!

Erik Koelma, voorzitter

Het LHOV-congres van 2 oktober is om reden van COVID19 afgelast 
en wordt uitgesteld naar volgend jaar.


