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“Ik ben 16 jaar huisarts, ik ben 

opleider geworden omdat ik 

nieuwe uitdagingen in mijn 

vak zoek. Opleiden houdt  

me scherp en up-to-date,  

en dat wil ik graag.” 

Gerda van der Woude, Huisarts-

opleider UMC Groningen

lhov.nl   Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging



Ben je huisarts? Ben je opleider of wil je dat worden?  

Natuurlijk ben je dan lid van de LHOV!

Deskundige opleiders leveren goede huisartsen af
Ben je huisarts en opleider, of denk je eraan dat te worden? Huisartsen 
opleiden is prachtig om te doen, voor jezelf, je aios en voor een 
mooie toekomst van ons beroep. En natuurlijk word je dan lid van 
de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging! Al meer dan 1.000 
huisartsopleiders zijn lid.

De LHOV behartigt jouw opleidersbelangen. De LHOV stimuleert en 
ondersteunt opleidingsinstituten en huisartsopleiders om de kwaliteit 
van het opleiden van huisartsen op een hoog niveau te houden. 

De LHOV voor jouw opleidersbelangen
Een groot deel van de belangenbehartiging door de LHOV speelt zich 
af achter de schermen. Je ziet het misschien niet, maar als het niet in 
orde is kan het grote gevolgen hebben.

“Ik vind het verfrissend om met een 

jonge collega over het vak te praten, 

ik kan mijn ervaring aan haar over-

dragen en ik leer ook veel van haar. 

Want de ontwikkelingen gaan snel.”

Vrony de Wolff, huisartsopleider

Erasmus Universiteit



De lhov staat voor
Een uitstekende kwaliteit van onderwijs voor opleiders: we signaleren 
nieuwe ontwikkelingen en zorgen dat die in het onderwijs  programma 
een plek krijgen. Een passende opleider vergoeding? Dit wordt vaak als 
heel vanzelfsprekend ervaren, maar bij degenen die daarover gaan en 
in vergoedingensystemen is niet altijd duidelijk wat ervoor nodig is 
om het te waarborgen. 

De LHOV verricht samen met partnerorganisaties veel werk om de 
aandacht voor deze en andere zaken te krijgen. En zo opleiders te 
helpen zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: optimaal opleiden.

Samen laten we jouw stem horen
De LHOV heeft jouw kennis en ervaringen in je opleidingspraktijk nodig 
om de opleidersbelangen te behartigen. Dankzij jouw betrokken heid 
weten wij wat jij, als huisarts/opleider, signaleert. En wat je wensen en 
behoeften zijn. We zorgen ervoor dat je stem wordt gehoord.

Meer opleiders, meer leden; met jouw 
betrokkenheid staan wij opleiders, 
verenigd in de LHOV, sterker om onze 
doelen te bereiken:
• de beste kwaliteit opleiden van 

huisartsen, in het belang van 
huisartsenzorg op hoog niveau

• voldoening en uitdaging in het opleiden 
van de huisarts van de toekomst

• status en waardering voor de 
huisartsopleider, die een prominente  
rol speelt in de opleiding van huisartsen

Voortreffelijke huisartsen en huisartsenzorg
Jouw praktijkvoering, regels van de opleiding en behoeften van je 
aios moeten zo goed mogelijk met elkaar in lijn zijn. Zodat praktijk 
en theorie tezamen blijven leiden tot een hoog opleidingsniveau, 
resulterend in voortreffelijke huisartsen en huisartsenzorg. Nu en  
in de toekomst. Daar doen we het voor.

“Ik ben lid van de LHOV 

omdat het praktijkleren van 

aios, door mij als opleider, in 

mijn praktijk, continu behar-

tigd moet worden binnen de 

opleiding. Dat doet de LHOV, 

en dat vind ik erg belangrijk.” 



1  Een kans om jezelf te blijven ontwikkelen en te 
blijven leren: je vergroot je kennis, vaardigheden 
en didactische kwaliteiten

2  Het opleiderschap biedt je afwisseling in je 
dagelijkse routine. Werkwijze en visie van je 
aios en je collega-opleiders, en het bespreken 
daarvan, houden je scherp; dat geeft je 
voldoening

3  Je levert een actieve bijdrage aan de ontwik-
keling en aan een mooie toekomst van het 
huisartsenvak, dat geeft een goed gevoel

3goede redenen om opleider te worden
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V Persoonsgegevens

Achternaam en voorvoegsels : 

Voorletters + roepnaam :   Geslacht : M / V

Geboortedatum : 

E-mail : 

DUO lidmaatschap   Ja, twee opleiders één aios (vul onderstaande schuin 
   gedrukte gegevens in)

   Nee, één opleider één aios 

Achternaam + voorletters partner :   Geslacht : M / V

Straatnaam + huisnummer :

Woonplaats :   Postcode : 

Adresgegevens

Praktijkadres

Straatnaam + huisnummer : 

Woonplaats :   Postcode : 

Telefoon werk :   Fax werk : 

Mobiel werk : 

Privé-adres

Straatnaam + huisnummer : 

Woonplaats : Postcode : 

Telefoon privé : 

Postadres  Gelijk aan praktijkadres Gelijk aan privé-adres

Opleiding en registratie

Opleidingsinstituut : 

Bignummer : 

Praktijkvorm   HOED  GOED

  DUO praktijk  Solist

  Gezondheidscentrum  Groepspraktijk

  Anders, namelijk 

Dit formulier retourneren aan: Antwoordnummer 58289, 3508 WB  UTRECHT

Uw gegevens worden opgenomen en verwerkt conform de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

(WBP) in het ledenbestand van de LHOV.
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Lid worden
Je kunt lid van de LHOV worden als je opleider huisarts-
geneeskunde in Nederland bent. Het aanmeldings-
formulier vind je in deze folder. Liever digitaal aan-
melden? Dat kan via www.lhov.nl Hier vind je ook  
de kosten voor het lidmaatschap. 

LHOV Ledenadministratie
Postbus 19025
3501 DA Utrecht
T 030 28 23 443
ledenadministratie@lhov.nl

LHOV Algemeen
Bezoekadres:
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
T 030 28 23 475
secretariaat@lhov.nl

Postadres:
Postbus 4017
3502 HA Utrecht
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