
Irvine Velberg is huisarts in Katwijk aan den Rijn, 16 jaar opleider 
en verbonden aan het LUMC. “Opleiden hoort bij het huisarts 
zijn. Een aios voegt enorm veel toe aan je praktijk. Een aios heeft 
heel veel inzet, enthousiasme en als opleider houd je binding 
met de universiteit.” Over zijn bestuurslidmaatschap: “Opleiders 
zijn de continue factor in de opleiding. Er zijn veel veranderingen 
gaande, bij Huisartsopleiding Nederland en op de instituten. Dit, 
tezamen met de vraag naar verbinding met de opleiders, maakt 
dat de opleiders een stem hebben die nog duidelijker gehoord 
moet worden, rond alles van de aios in zijn of haar opleiding tot 
huisarts. Als bestuurslid wil en kan ik dit teweegbrengen.”

Jaap Wynia is huisarts in Amsterdam, 13 jaar opleider en 
verbonden aan het AMC. “Het didactische, het overbrengen van 
het vak, dat vind ik mooi. Ook het persoonlijke deel boeit me 
enorm, hoe kom je erachter dat je een goede huisarts bent? Wat 
is je drijfveer waarom je huisarts bent geworden, of wil worden.” 
Hij vervolgt: “Elke dag met een aios is anders. Van het opleider zijn 
word je zelf een betere dokter. Ik ben gaan opleiden door mijn 
eerste opleider, hij heeft zijn enthousiasme op mij overgebracht.”

In het AMC raakte Jaap als adviseur bij een aantal opleidingsvraag
stukken betrokken. Vanuit daar is hij extra aandacht gaan geven 
aan het goed vormgeven van de opleiding. Daarbij is het ook van 

groot belang dat de opleider sterk en goed is. “Als opleiders moeten wij voor ons vak staan. We zijn 
meer dan een huisarts. Opleiders verdienen veel waardering.”

“Mijn stijl is gericht op samenwerken, ik zoek de ruimte en verbinding met andere belanghebbenden 
rond de aios. Het is enorm belangrijk dat enthousiaste, goede huisartsen ook opleider worden. 
En dat opleiders op bestuurlijk niveau samenwerken. Mijn wens is een echt goede regionale 
samenwerking in Amsterdam.”

Marco Heijkoop is huisarts in NieuwBeijerland, 15 jaar opleider 
en verbonden aan het Erasmus MC. “Ik ben voorzitter van de 
Rotterdamse huisartsopleidersvereniging ROER en sinds kort 
bestuurslid van de LHOV. Het opleiden van collega’s is belangrijk 
voor een toekomstbestendige, hoogwaardige huisartsenzorg. Het 
geeft voldoening om daar een bijdrage aan te leveren. Opleiden in 
de praktijk betekent voor mij: je samen met de aios verdiepen in 
het huisartsenvak en de ontwikkelingen daarin. Opleiden is zo een 
gezamenlijke exercitie die meer oplevert dan de som der delen. 
Samen met je aios vorm je de macht twee.”

“Opleiden buiten de praktijk houdt voor mij in, dat je de rand
voorwaarden voor een goede huisartsopleiding waarborgt en 

waar mogelijk verbetert. Samen met de regionale en landelijke vertegenwoordigers van de instituten 
en aios is het belangrijk om in nog meer praktijken dat uitstekende eenopeen onderwijs te kunnen 
realiseren.”

LHOV laat je schitteren. 
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VIDEO WERVING NIEUWE 
OPLEIDERS
De promotievideo van de LHOV waarmee 
we huisartsen motiveren om opleider te 
worden is klaar. In ieder geval de opnames, 
de makers zijn nu aan het editen. Het thema 
van de video is ‘De passie voor leren’. We 
gaan jullie verrassen!

RONDJE LANGS DE REGIO’S
Regionaal goed georganiseerde opleiders 
zijn van wezenlijk belang voor een sterke 
landelijke beroeps vereniging. Hoe staat het 
ermee in jouw regio?
Het LHOV-bestuur maakt een rondje langs 
alle instituten om te luisteren wat er speelt 
en om tips te geven hoe huisartsopleiders 
de vertegen woordiging en samenwerking 
regionaal goed kunnen organiseren. Het 
doel is dat alle huisartsopleiders inspraak 
hebben of kunnen hebben via de regio-
vertegenwoordiger. De opleiders in Leiden zijn 
verenigd in de sterke LHOP. Dit is een goed 
voorbeeld van regionale krachtenbundeling, 
net als in Maastricht, Rotterdam en bij de VU. 
Laat de stem van de huisartsopleider horen!

Even kennismaken: nieuwe bestuursleden
 Lees ook de blogs van Irvine, Jaap en Marco op lhov.nl/actueel/blogs

“Een aios opleiden is samen 
leren en groeien, dat maakt het 
zo leuk” © FOTO’S PIM VAN DER MADEN

“Opleiden prikkelt en verrast”

“Opleiden =  
(diepgang + vooruitgang)² ”
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