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Om de instroom van jonge huisartsen in goede banen te leiden en een toekomstig tekort aan
huisartsen voor te zijn, wil huisartsopleiding Nederland het aantal opleiders uitbreiden van
1700 naar minstens 2000. Om deze 300 extra huisartsopleiders te werven, plus te voldoen aan
de vervangingsvraag, is het project ‘werving huisartsopleiders’ gestart. Huisartsopleiding Nederland heeft Publicarea gevraagd te ondersteunen bij de uitvoering van het project. Met dit
nieuwsbericht willen we u op de hoogte houden van de vorderingen van het project en de behaalde resultaten. Indien u naar aanleiding van het lezen van de nieuwsbrief vragen heeft, kunt
u contact opnemen met Eleanne Plaizier eleanneplaizier@publicarea.nl.
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Voortgang
Regionale ondersteuning
Na het uitkomen van het eerste nieuwsbericht is verder gegaan met de ondersteuning van de afzonderlijke instituten bij hun werving. Zo is er o.a. voor het VUmc een poster ontworpen die op de huisartsenposten is gehangen en een banner die gebruikt kan worden tijdens beurzen. Voor het UMCG is een
wervingsbrief opgesteld en voor het AMC UvA worden middelen ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij de persoonlijk werving. Ook de komende tijd wordt de regionale ondersteuning voortgezet.
Prioriteit regio/indeling
Na het eerste afstemmingsoverleg op 15 mei jl. zijn de afspraken in een document vastgelegd en is een
concept wervingsbrief opgesteld. Daarnaast zijn de afstemmingsbijeenkomsten voor de volgende regio’s ingepland. Zie ook de volgende pagina.
Prognose –instrument
Aan de hand van input vanuit de verschillende instituten en Huisartsopleiding Nederland wordt een
programma van eisen voor een landelijk-regionale database dat tevens dient als prognose
instrument opgesteld. Hierbij wordt eerst uitgegaan van welke vragen met behulp van welke gegevens
beantwoord dienen te worden voordat in techniek gedacht wordt.

Prioriteit regio-indeling
Door de Taskforce capaciteitsuitbreiding huisartsopleiding is een prioriteit regio-indeling vastgesteld.
Per regio zal een afstemmingsbijeenkomst worden georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is het
optimaal gebruik maken van de mogelijkheden in de regio’s. Op dit moment is het gemiddelde percentage opleiders 20%. Dit zou naar 25% verhoogd moeten worden.
De afstemmingsbijeenkomst rond regio 4 (gebied rond Nijmegen, i.h.b. Oost en Midden Brabant /
Groot Arnhem-Oost Gelderland / Rivierenland Gelderse Vallei) heeft op 15 mei jl. plaatsgevonden. Inmiddels zijn de afspraken ter ondertekening in een document vastgelegd en is er een gezamenlijke
wervingsbrief opgesteld.

Tijdens elke afstemmingsbijeenkomst worden de facts&figures, zoals witte vlekken en overlapgebieden
d.m.v. kaartjes beeldend gemaakt. Wat nog hard nodig is, zijn cijfers op gemeenteniveau. Deze zijn
echter niet of lastig te achterhalen.
De volgende afstemmingsbijeenkomsten zijn gepland op:
1.
Zuid-West Nederland / Zeeland / West Brabant
7 augustus 2009
VUmc, Erasmus MC, UMC Utrecht, LUMC
2.
Amsterdam e.o.
11 augustus 2009
AMC UvA, VUmc
3.
Twente / Stedendriehoek / Achterhoek
1 augustus 2009

Spoedeisende geneeskunde nu ook voor de huisarts
In navolging van de succesvolle startclass voor aios, waarin acute zorg centraal staat, organiseert Huisartsopleiding Nederland in samenwerking met de SBOH nu een 4 daagse cursus voor huisartsopleiders.
Qua inhoud richt de cursus zich op hetgeen wordt aangetroffen in de huisartspraktijk overdag en op de
HAP gedurende de diensten. De spoedeisende omstandigheden worden daarbij zo realistisch mogelijk
nagebootst.
Alle huisartsopleiders ontvangen deze week de folder van de cursus in de bus. Mocht u deze niet gekregen hebben, dan kunt hem downloaden via www.huisartsopleiding.nl. Maximaal 30 huisartsopleiders
kunnen aan de cursus, die op 16,17,18 en 19 november 2009 plaatsvindt, deelnemen.
Schrijf u dus snel in!
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met: Eric Hendrickx, cursuscoördinator
Huisartsopleiding Nederland, telefoon (030) 2823460.

Pilot praktijkruimte
Vanuit verschillende instituten wordt gestart met een pilot op het gebied van de praktijkruimte. Veel
huisartsen geven aan geen opleider te kunnen worden omdat ze geen extra spreekkamer voor de aios
hebben. Aangezien huisartsen die graag opleider worden hierdoor geen kans krijgen, wordt hier extra
aandacht aan besteed. Publicarea inventariseert deze gevallen en kijkt, eventueel met een bouwkundig
adviseur, wat de mogelijkheden zijn. Hiermee zal naar de SBOH worden gegaan om te kijken hoe de
financiering georganiseerd kan worden.
In het volgende nieuwsbericht zal een aantal casussen worden toegelicht.
Indien u zelf ook tegen problemen op het gebied van de extra spreekkamer loopt en mee wilt doen met
de pilot kunt u contact opnemen met Eleanne Plaizier eleanneplaizier@publicarea.nl

Focus op kwaliteit
Vanuit Huisartsopleiding Nederland is op 2 april jl. het project accreditering huisartsopleidingspraktijken gestart. Het project wordt gefinancierd door de SBOH, werkgever van aios huisartsgeneeskunde
en uitgevoerd i.s.m. NPA (NHG Praktijk Accreditering). Doel van het project is dat opleidingspraktijken
door het accrediteringstraject gericht en continue leren werken aan kwaliteitsverbetering en dat de
aios die binnen de praktijk wordt opgeleid leert wat kwaliteitsmanagement in de huisartspraktijk inhoudt.
De acht huisartsopleidingsinstituten gaan het accrediteren actief stimuleren en concreet ondersteunen, een taak van speciaal hiervoor aangestelde coördinatoren en consulenten. Iedere opleidingspraktijk heeft hierbij recht op 30 uur begeleiding gedurende 3 jaar. Deze begeleiding is geheel kosteloos.
“De consulenten zijn in feite het gezicht van het project, de linking pin in het netwerk tussen de opleidingspraktijken en het instituut; zij komen in de praktijken en bouwen een relatie op met de opleiders”,
aldus Caroline Dekker
Al veel opleiders hebben enthousiast gereageerd en zich aangemeld voor het traject. Per opleidingsinstituut worden 70 nieuwe opleidingspraktijken ondersteund bij het verkrijgen van het accrediteringscertificaat en wordt onderwijs voor hao´s en aios ontwikkeld gericht op kwaliteitsmanagement en
praktijkmanagement in de huisartspraktijk. Totaal landelijk: 560 praktijken!
De meerwaarde van accreditering zit in het inzicht dat de praktijk krijgt in het eigen functioneren. Door
vergelijking met andere praktijken wordt zichtbaar waar kan worden verbeterd. Deze vorm van feedback stimuleert het hele praktijkteam om te werken aan verbetering.
Opleiders ontvangen een toeslag op hun honorering van 75 euro per maand, indien hun praktijk is
geaccrediteerd. Hoeveel accrediteringspunten? Per opleider of praktijk?
Startdatum voor de eerste groep deelnemende opleidingspraktijken is 1 september 2009!
Indien u interesse heeft in het accrediteringstraject kunt u zich bij uw opleidingsinstituut aanmelden.
Op www.huisartsopleiding.nl vindt u een overzicht met de betreffende namen en adressen van de
projectcoördinatoren.
Voor meer informatie over het project kunt u ook contact opnemen met: Caroline Dekker
projectleider Huisartsopleiding Nederland, telefoon (030) 2823477.
Ook vind u relevante informatie op de website van het NPA: http://npa.artsennet.nl

