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Tussen de bij de opleiding betrokken huisartsen wordt het volgende afgesproken: 

 

Organisatorische afspraken 

• wie de patiënten informeert, en hoe 

• wie de collega’s en andere hulpverleners informeert 

• wie zorgt voor de inrichting van de spreekkamer, met videoapparatuur 

• wie de diensten verdeelt en hoe 

• wie de verzekeringen aanpast 

• wanneer ziekte van één van de opleiders gemeld moet worden 

• hoe vakanties geregeld worden; bij wie haakt de aios aan? 

• wie de zelfstandige periode regelt 

• wie praktische zaken regelt (sleutel, alarm, gebruik materialen, praktijkregels) 

• wie de aios wegwijs maakt in het registreren 

• wie de sociale kaart regelt, de collega’s, ziekenhuizen, apotheken, GGZ etc. informeert over de 
aanwezigheid van de aios 

• wie afspraken maakt over afwezigheid van één of beide opleiders  

• onder wiens verantwoordelijkheid de aios werkt en zorgt voor supervisie bij afwezigheid van beide 
opleiders  

• wie het contact verzorgt tussen de aios en de praktijkassistentes en instrueert over de 
praktijkorganisatie. Te denken valt aan postafhandeling, eigen mailadres voor de aios, informatie aan 
patiënten, toestemming voor video-opnames in de spreekkamer etc. 

• wie het overleg voert met de praktijkassistentes, over spreekuurtijden, spreekuurduur, aantal 
consulten per uur, wanneer de aios zelfstandig visites aflegt, en welke, wanneer de zelfstandige 
periode valt, en wanneer vakanties ingepland worden. Tevens uit welke praktijk(en) de aios 
patiënten ziet 
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Afspraken over de begeleiding van de aios  

• wanneer en hoe overleg tussen de opleidende huisartsen en aios plaatsvindt 

• of het eerste kennismakingsgesprek een driegesprek is 

• hoe de fase van verdere kennismaking wordt geregeld (apart of met beiden?) 

• wie de leergesprekken voert en wanneer 

• wie (een of beiden?) evaluaties doet 

• wie de dagindeling van de aios regelt, met wie dienst wordt gedaan, wanneer leergesprekken 
plaatsvinden, en met welke van de opleiders 

• wie de aios welke dagdelen begeleidt en te consulteren is 

• hoe de afsluiting van de opleiding geregeld wordt 

• wanneer opleidersoverleg en onderwijskundige overdracht plaatsvindt 

• hoe het onderwijs geregeld wordt. Specifieke taken, deskundigheden etc. 

• wie de leerplannen met de aios opstelt 

• wie wanneer de voortgangsgesprekken voert (een of beiden?) 

• hoe met verschillen van inzicht, opvattingen, sympathieën wordt omgegaan. 

• wie de evaluaties en de besprekingen van het Individueel Opleidings Plan agendeert en zorgt dat de 
mede-opleidende huisarts daarbij kan zijn 

• wie zorgt voor onderlinge ‘overdracht’ (hoe gaat het met de aios?) binnen het duo wanneer één 
van beiden naar de opleidersdag gaat 

• wie zorgt voor plan van aanpak van het gezamenlijke opleiden en verstrekt dit aan de 
belanghebbenden in de praktijk en aan het instituut 
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