Enquête huisartsopleiders over:
geen aios in de praktijk en de
praktijkaccreditatie

Van de 849 leden die de enquête hebben ontvangen,
hebben 299 leden hem ingevuld, ofwel 35,2%
De respondenten zijn verbonden aan de volgende instituten
Amsterdam AMC;
9,7%

Utrecht; 15,4%

Amsterdam
VUmc; 10,1%
Amsterdam VUmc
- locatie Twente;
2,0%

Rotterdam; 11,3%

Groningen; 8,5%
Nijmegen - locatie
Eindhoven; 2,8%
Groningen locatie Zwolle;
6,1%

Nijmegen; 9,7%
Maastricht locatie Eindhoven;
6,1%

Leiden; 10,5%
Maastricht; 7,7%

Gemiddelden
• De respondenten zijn gemiddeld reeds 12
jaar huisartsopleider

Heeft u wel eens geen aios gehad terwijl
u die wel graag wilde?

• Opleiders beschikken gemiddeld
(onvrijwillig) 13 maanden niet over een aios
• 70% kreeg deze melding per e-mail

41%
59%

Wens opleiders:
De wens van de opleiders is telefonisch
contact met de reden waarom er geen aios
geplaatst wordt. Zij ontvangen dit bericht
graag tijdig i.v.m. de planning op de praktijk.

Ja

Nee

Hoe worden opleiders getoetst?

Hoe worden opleiders het liefst getoetst?

Door de aios middels
LEOH

84,40%

Tijdens bezoek van
instituut aan praktijk

Tijdens bezoek van
instituut aan praktijk

81,70%

Door de aios middels
LEOH

Leergesprek beoordeling
door instituut
LHK Toets

66,00%

51,80%

77,50%

70,90%

Leergesprek beoordeling
door instituut
LHK Toets

48,10%

21,70%

Is uw praktijk geaccrediteerd?

Het kost teveel tijd

10%

90%

Ja

Waarom niet? Meerdere antwoorden mogelijk

Nee

62,0%

Ik vind het niet relevant voor het
opleiden

41,4%

Het kost teveel geld

41,3%

Ik verbeter mijn praktijk er niet door
Ik ben er mee bezig
Waren geaccrediteerd maar haalden
en weinig tot niks uit
Ga bijna met pensioen

27,6%
17,0%
13,6%
6,8%

Van de geaccrediteerde opleiders zou 86% zich weer accrediteren met als reden:
Om structureel naar mijn praktijk te kijken

75,4%

Het moet, anders kan ik geen opleider blijven

61,6%

Het levert me concrete verbeterpunten op in de praktijk

60,3%

Ik laat zien dat ik voldoe aan regels v/d beroepsgroep

42,9%

Ik wil daarmee een rolmodel zijn voor de aios
Het helpt mij om beter op te leiden

21,4%
10,7%

Van de geaccrediteerde opleiders zou 14% zich niet weer accrediteren met als reden:
Kosten/baten niet in verhouding
Geen toegevoegde waarde
Te frequent

39,0%
19,5%
17,1%

Wat zou volgens u de frequentie
van accreditatie moeten zijn??

Wat levert accreditatie u op?
Meerdere antwoorden mogelijk
Manier om eens structureel naar mijn
praktijk te kijken

Jaarlijks
11%
Vijfjaarlijks
23%

Driejaarlijks
66%

77,6%

Omdat ik dan opleider mag blijven

74,5%

Het levert me concrete verbeterpunten
op in de praktijk

64,1%

Het kost teveel tijd

62,0%

Ik laat zien dat dat ik voldoe aan de
regels van de beroepsgroep
Ik wil daarmee een rolmodel zijn voor
de aios
Het helpt mij om beter op te leiden

54,1%
24,7%
8,1%

Wat vindt u van de kosten van accreditatie?
Kostbaar

Redelijk

71,0%

27,0%

Wat vindt u van de tijdsinvestering in accreditatie?
Kostbaar

Redelijk

75,0%

22,0%

Vindt u het terecht dat accreditatie
verplicht wordt gesteld voor alle
opleiders met ingang van 1 januari 2019?

65% vindt dit terecht omdat:
Het is goed om te voldoen aan een
keurmerk van de beroepsgroep

83,1%

Opleiders vervullen een
voorbeeldfunctie voor de aios
Het is een eis om opleider te
mogen zijn

62,4%
23,8%

35%

35% vindt dit niet terecht omdat:
65%

Het zou geen verplichting moeten
zijn maar een keuze
Het is irrelevant voor het opleiden
Opleiders hebben al zoveel
verplichtingen

Ja

Nee

Voor 83% is verplichte accreditatie geen reden om het opleiderschap te
heroverwegen

71,0%
55,0%
32,0%

Vindt u de vergoeding die u ontvangt
van de SBOH toereikend is voor
accreditatie?

Welke vergoeding voor accreditatie zou u
voorstellen?
3%

40%

38%
60%

Ja

Nee

59%

Kwart

Helft

Kostendekkend

Hoe gaan we hier mee verder?
Instituten:
De vragen over onvrijwillig geen aios hebben aanbieden en de wens
telefonisch en tijdig bericht hiervan te krijgen.
SBOH:
De vragen over leegstand aanbieden ter onderbouwing van de
frictieleegstand vergoeding. De voorstellen voor bijdrage kosten
accreditatie aanbieden.

NHG en NPA: de vragen t.a.v. accreditering aanbieden.
Wensen van hao: minder frequent accrediteren (3 jaarlijks) en kostenverlaging.
Verzoek samen met beroepsgroep goed kijken naar de zinnigheid en doelmatigheid
n.a.v. (ont)regel de zorg. De trechter van verdunning kan een hulpmiddel zijn.

