
Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Op 2 oktober 2020 organiseren wij het LHOV-congres. Een dag vol 
inspiratie waarop huisartsopleiders inzicht krijgen in transities in de 
zorg en de uitdagingen voor de toekomstige huisarts.

Kernwaarden
Persoonlijke, integrale en continue zorg voor iedereen. De kern-
waarden van het huisartsvak. Waarden die we in Nederland bijna 
als mensenrecht beschouwen. Het is dan ook van groot belang dat 
toekomstige huisartsen deze nieuw vastgestelde kernwaarden, met 
oog voor de verouderende doelgroep, toepassen in het bestaande 
generalistische zorgconcept. Vanuit een trots voor het opleiderschap 
staat de LHOV voor de kwaliteit van praktijkonderwijs voor de huisarts 
van de toekomst. Onze overtuiging staat aan de basis van de wens om 
deze generalistische zorg ook in de toekomst te garanderen.

Uitdagingen
De grootste uitdaging voor de komende jaren is het toepassen van 
de nieuw vastgestelde kernwaarden in het bestaande generalistische 
zorgconcept met oog voor toekomstige demografie. Dat betekent in 
de praktijk een zorg waarin huisarts, wijkverpleegkundige, geriater/
specialist ouderengeneeskunde en palliatief specialisten nauw samen-
werken. Het gaat om zorg die proactief is in plaats van reactief, 
holistisch in plaats van reductionistisch, en waarin ook het psychische, 
sociale en zingevingsaspect volop aandacht krijgen. Zorg waarbij ‘shared 
decision making’ hoog in het vaandel staat, zorg waarbij de kwaliteit 
van het resterend leven voorop staat en zorg die mensen helpt zich te 
verhouden tot hun vergankelijkheid.

Voorlopig programma

OVERDAG  
Wetenschappelijk programma met plenaire sessies en workshops
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Feestelijk informeel diner
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• Van het bestuur
• Vooraankondiging:
 LHOV-congres op 2 oktober 2020

Bestuurlijke perikelen en de opleidersvergoeding
Het heeft even geduurd, maar we hebben de benen er weer onder! Mijn interim-periode als 
voorzitter eindigt 1 januari a.s., en gelukkig is er een opvolger: Erik Koelma, opleider in Utrecht en 
huidig bestuurslid van de LHOV en van Huisartsopleiding Nederland.

Daar gelijk op aanhakend: Huisartsopleiding Nederland is bezig met een herstructurering van zowel 
de bezigheden als het bestuur. Dit is om het zacht te zeggen een moeizaam proces door de vele 
belangen en belanghebbenden. Het ‘eens worden’ over zaken waar Huisartsopleiding Nederland 
over gaat, dat lukt nog wel. Maar daarna gaat het over zeggenschap en over geld, en dan wordt 
het moeilijk, mede door de ondoorzichtige structuur van de financiering van de huisartsopleiding. 
Kortgezegd: er is genoeg geld bij de huisartsopleiding en structureel te weinig bij de basisopleiding 
en bij het huisartsgeneeskundig onderzoek bij de acht afdelingen huisartsgeneeskunde.

Misvattingen in kostenonderzoek NZa
Daarbij komt nog dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dit jaar een onderzoek heeft gedaan naar 
de kosten van de huisartsopleiding. Een opzet van het rapport is onlangs besproken met de NZa. 
Hierbij werd door de NZa uitgegaan van een aantal misvattingen. De grootste was nog wel dat er van 
werd uitgegaan dat een opleidingspraktijk meer patiënten kon herbergen omdat er een aios in de 
praktijk aanwezig is. Verder is de werkplaatsvergoeding niet meer terug te vinden in het rapport.

Natuurlijk hebben wij, maar ook de SBOH en de hoofden, aangegeven dat deze aannames niet 
kloppen, maar het is de vraag wat er mee gaat gebeuren. Bij een ongewijzigd rapport zou het 
betekenen dat een opleider moet gaan betalen voor een aios: dit is wat ons betreft ondenkbaar!

Kom naar de ALV op 12 december!
Op donderdag 12 december is onze algemene ledenvergadering. Wij 
willen dan graag jullie mening peilen en nadenken over wat we gaan 
doen. Want als deze korting op onze vergoeding doorgaat, hebben we 
als beroepsgroep een enorm probleem.

Norbert Schilder, Voorzitter LHOV

Praktische informatie

DATUM 
2 oktober 2020
LOCATIE
SS Rotterdam,  
3e Katendrechtse Hoofd 
25, Rotterdam
TIJD 
08.30 – 17.30 uur 

Interesse?
U ontvangt binnenkort 
een uitnodiging om 
deel te nemen en in te 
schrijven. Kijk voor  
up-to-date informatie  
op onze website  
www.lhov.nl/congres.

LHOV laat je schitteren. 
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Nieuwe telefoonnummers
T 030 277 18 76 (secretariaat)
T 030 277 27 00 (ledenadministratie) 
Bezoekadres
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
secretariaat@lhov.nl
Postadres
Postbus 4017
3502 HA Utrecht

Word lid van  
de LHOV-groep 
op HAweb!

LHOV-congres

Schipper mag ik overvaren?
Over veranderingen in de zorg en  
de uitdagingen voor de toekomstige huisarts
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