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Naast de resultaten van de opleidersenquête hebben we op de ALV ook enkele onderhandelings
resultaten met de SBOH opnieuw onder de aandacht gebracht. Twee punten zijn hier van belang.

1 Het is voor alle opleiders goed om te weten dat er geld beschikbaar is bij de instituten als je een 
opleiding wilt gaan volgen. Voorwaarde is wel dat je in ruil daarvoor bereid bent om onderwijs te 
geven aan de aios op de instituten. Mocht je een opleiding willen gaan volgen, dan kun je hiervoor 
het hoofd van je opleidingsinstituut benaderen. 

2 Beginnende opleiders kunnen een voorschot krijgen van maximaal tien maanden op hun 
opleidersvergoeding om de inrichting van een aios-kamer te financieren. Het is dan wel de 
bedoeling dat je binnen anderhalf jaar ook daadwerkelijk een aios opleidt. 
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DAAROM DE LHOV!
(…) “Het thema van het NHGcongres is Huisarts 
Universalis, de huisarts die zich blijft ontwikkelen 
en aanpassen aan de zorgvraag van nu. Dat is 
alleen al een reden om huisartsopleider te worden, 
want als huisartsopleider doe je dat natuurlijk bij 
uitstek. Je blijft je voortdurend ontwikkelen want 
je leert namelijk ontzettend veel van je aios. Die 
komt wekelijks met up to date kennis van het 
opleidingsinstituut. Tijdens de leergesprekken ben  
je zo weer bijgeschoold.

Maar aios leren gelukkig ook van de opleider. Van 
onze kennis, patiëntenervaring en vaardigheden. 
Maar vooral zijn we rolmodel voor de aios. Een echte 
huisarts waaraan ze zich kunnen spiegelen. En als 
ze dan in die spiegel kijken, dan hoop ik dat ze een 
bevlogen huisarts zien met liefde voor het vak, die 
wendbaar en optimistisch ons vak blijft vormgeven bij 

alle veranderingen in de zorg die er op ons afkomen. Om zo flexibel en enthousiast te blijven 
moet je natuurlijk wel goed gesteund en geholpen worden. En daarom is de LHOV er. Om je te 
helpen bij het opleiden. Wij zorgen ervoor dat de bureaucratie buiten de deur blijft en dat je 
praktijk ook lekker kan draaien met een aios.” (…)

Lees de speech van Mirella Buurman ter opening van het voorprogramma ‘Omdenken’ van  
het NHGcongres.

OPLEIDERSENQUÊTE: 
kritisch over praktijkaccrediteren

Hartelijke dank voor jullie massale reactie! 
We zullen de resultaten presenteren aan 
het NHG en de NPA en de instituten. 
Praktijkaccreditatie is een manier voor de 
meesten om structureel naar de praktijk te 
kijken. De huidige manier van accrediteren 
leidt echter tot de nodige kritiek. Het kost 
vooral veel te veel tijd en de opbrengst 
neemt met de jaren af.

Gerda en Maaike praten  
even bij op het congres
Vanaf het voorjaar van 2015 was Maaike 
Kampen een jaar lang aios bij Gerda 
van der Woude. Maaike: “Eén van de 
belangrijkste dingen die Gerda me heeft 
geleerd, is dat er niet één soort huisarts is.  
Ze heeft me vrijheid en mogelijkheden 
gegeven om mezelf te ontwikkelen. Zo heb  
ik in mijn eerste jaar een goed beeld gekregen 
van wat voor huisarts ik straks wil zijn. Ik 
vind het knap als een opleider geen kopie van 
zichzelf wil maken, maar ziet wat iemands 
kracht is.” Maaike wil later graag langere 
tijd op een plek te zitten, in een mooie 
maat schap ergens in Friesland. “Dan leer  
ik de patiënten echt kennen. Daarnaast hoop 
ik later ook aios te gaan opleiden!” 

In juni 2018 rondt zij haar opleiding af.

Innovatie workshop met 
ijzersterke pitches
Mirella Buurman, voorzitter LHOV, en  
Yvet Benthem, voorzitter LOVAH, ver
zorgden tijdens het congres een workshop 
over innovatie. In ijzersterke pitches 
door twee aios en één opleider werden 
artsportaal.nl en huisartspodcast.nl 
gepresenteerd. Er volgde een geanimeerde 
discussie. Wil je meediscussiëren over 
innovaties? Wil je verder met je innovatieve 
idee? Sluit je dan aan bij de HAwebgroep 
Huisarts & Innovatie. Dat kan door een 
mail te sturen naar info@artsportaal.nl. 

Een feestelijke lustrumviering
Goede gesprekken, met veel leden, een feestelijke viering van 20 jaar 
LHOV en verwelkoming van een aantal nieuwe leden. We blikken zeer 
tevreden terug op het NHGcongres en kijken vol vertrouwen naar de 
toekomst. Opleiden en (praktijk)leren heeft veel positieve aandacht.  
De LHOV zet zich daar samen met en namens de opleiders met veel 
drive voor in. Mede dankzij ons aller inzet, deskundigheid en passie 
hebben we vorig jaar 600 nieuwe huisartsen mogen verwelkomen. 
Gemiddeld is een huisartsopleider ‘goed’ voor 15 nieuwe huisartsen. 
Met een sterke LHOV kunnen we de best mogelijke bijdrage leveren. 
Hoe meer leden, des te sterker we samen staan. Ben je nog geen lid? 
Meld je dan nu aan.  

Het bestuur van de LHOV wenst alle huisartsopleiders gezellige 
feestdagen en een heel mooi 2018!

Mirella Buurman, voorzitter

PS.: Lees ook in de LHOV HAweb-groep (7 december) hoe de LHOV er na 20 jaar voorstaat!

TERUGBLIK NHG-CONGRES

DE LHOV
• Verenigt huisartsopleiders
• Deelt kennis en gaat in gesprek
• Verbindt opleiders, instituten en aios
• Bouwt mee aan de opleiding
• Leidt samen met de instituten  

de beste huisartsen op
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