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 In de praktijk werken aan je opleiding 
 
In je opleidingspraktijk is zoveel interessants te zien en te beleven dat het risico bestaat dat je je 
eigen leerproces te weinig sturing geeft. Omdat je een brede praktijkgerichte opleiding volgt is het 
verstandig om te plannen wanneer en waar je aandacht voor hebt. Zo stuur je de selectie van je 
patiënten, de gespreksonderwerpen met je opleider, de opdrachten die je in de praktijk maakt en de  
onderwerpen waar je thuis mee bezig bent. Dit document helpt om hierbij verstandig te kiezen.  
 
Een kanttekening is op zijn plaats. Praktijkopdrachten en KBA’s zijn zorgvuldig afgewogen en 
samengestelde onderwijsmiddelen in het kader van je opleiding tot huisarts, maar geen doel op zich. 
Het aantal uren is een indicatie. Afhankelijk van je leerbehoefte kun je onderwerpen meer of minder 
uitgebreid aanpakken. Als je van bepaalde standaarden meer wilt weten nodigen we je uit om te 
kijken bij de programma’s voor individuele nascholing (PINS) van de NHG. Dat kost je geen geld en 
levert je leerzame ervaringen op. 

Zelfstudie-uren horen niet bij je werktijden, maar het is ook niet de bedoeling dat je thuis geen rust 
neemt!1. We nodigen je uit om een gezonde balans te vinden tussen werk en privé en hierover het 
gesprek met je opleider aan te gaan.  

Praktijkopdrachten 
 
Praktijkopdrachten passen bij bepaalde onderwijsprogramma’s. We gaan er van uit dat alle 
praktijkopdrachten onderwerp van gesprek zijn tussen jou en je opleider. De meeste opdrachten 
worden globaal in de groep nabesproken. Je kunt er altijd vragen over stellen. Op enkele opdrachten 
ontvang je individuele feedback van je groepsbegeleiders.  

Het aantal te verwachten voorbereidingsuren dat staat vermeld is een optelsom van uren die je in de 
praktijk en uren die je buiten de praktijk reserveert. De precieze uitwerking van de opdrachten volgt 
in de loop van het jaar via de mail of de elektronische leeromgeving.  

 

Kwartaal Opdracht Uren buiten 
terugkomdag 
(indicatie) 

Terugkoppeling/bijzonderheden 

1 + 2 Arts patiënt communicatie 
Hoofdstuk 1 t/m 17 (plm.) van 
Remke van Staveren: 
Patiëntgericht Communiceren 

12  Bespreking groep 

1 + 2 + 3 + 4 Arts patiënt communicatie 
Wekelijks video-opnames 
maken en regelmatig kleine 
opdrachten van 
groepsbegeleiders  

± 1 p/w 
 
 
 
 

Leergesprek opleider 
Bespreking groep, observeren eigen 
consulten en die van anderen 

                                                           
1
 Zelfstudie en arbeidstijd 

In de 38-urige werkweek is niet de tijd inbegrepen die aan zelfstudie besteed wordt. 
Uit: Personeelsinformatie bij de cao, SBOH, artikel 1, werktijden en arbeidsduur. 
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1 + 2 + 3 + 4 20 Korte Praktijk 
Beoordelingen (KPB’s) 

30 min per KPB Leergesprek opleider 

1 Spoedgevallen in de dag 
praktijk 

2 Bespreking groep 
Leergesprek opleider 
 

1 +2 + 3 + 4 IOP en verslag 
voortgangsgesprek 
Maken van individuele 
leerdoelen (in eportfolio) 

8 In het kader van 
voortgangsgesprekken 

1 Introductie startclass, 
lezen reader, documenten 

6 Via startclass 

1 Verdieping e-portfolio via 
filmpjes op YouTube 

1 Bespreking groep a.d.h.v. PowerPoint 

1 KNO 
Standaarden bestuderen 
Presentatie door aios  

2  (+ 2 
presentatie) 

Bespreking groep 
Leergesprek opleider 

1 Oogheelkunde 
Standaard bestuderen 
Presentatie door enkele aios  

2 (+2 presentatie) Bespreking groep 
Leergesprek opleider 

2 + 3 + 4 Pico/CAT 
 

16  Individuele beoordeling CAT 
commissie, presentatie in groep 

2 + 3 Bezorgde patiënt 
Observatie/strategie opleider 
Eigen patiënten bespreken 
Literatuur doornemen 

2 Leergesprek opleider 
Bespreking groep 

2 Dermatologie 
foto’s maken, beschrijven, 
boek doornemen (inleiding 
dermatologie), standaarden 

2 Leergesprek opleider 
Bespreking groep 

2 Farmacie  
Groningen: FTO voorbereiden  
Zwolle: aparte afspraken 

6 (enkele aios) Suggestie: bezoek FTO eigen opleider? 

2 Bewegingsapparaat 
Extremiteiten 
Standaarden bestuderen 
In praktijk/met opleider 
opdrachten uitvoeren 

4 Opdracht schouder/knie in leergesprek 
opleider 
 

2 Diabetes 
Standaarden bestuderen 

3 Bespreking groep 

3 APC toets 
Maas globaal lezen, opnames 
maken, kiezen consulten 

6-8 Individuele beoordeling 

3 Analyseverslag consultvoering 
 

2 Individuele beoordeling 
groepsbegeleiders, feedback opleider 

3 Gynaecologie 
per AIOS groep 3 casus 

2 Leergesprek opleider 
Bespreking groep 
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voorbereiden. 
Met opleider anamnese SOA 
en beleid bij de drie genoemde 
onderwerpen bespreken 

3 Hart- en Vaat (HAVA) dagen 
Kies praktijkopdrachten uit 
één van de vier domeinen 
Standaarden bestuderen  
casuïstiek 
 

6-8 Leergesprek opleider 
Bespreking groep 
Casuïstiek uitwerken doe je alleen of in 
samenwerking met je opleider. Doel is 
vragen te genereren die je in de groep 
kunt bespreken met de expert 
(cardioloog, kaderhuisarts) 

3 Urineweginfecties 
Onderzoek praktijkorganisatie 
rond urineweginfecties 

3 Leergesprek opleider 
Bespreking groep. 

3 Lage rugklachten 
Standaard bestuderen 
Enkele aios interviewen een 
patiënt 

2 Bespreking groep 

3/4 Longendag 
Patiënt volgens format 
onderzoeken, diagnosticeren 
Standaarden lezen  
Presentatie met casuïstiek 
aanleveren. 

6 leergesprek opleider 
Enkele aios worden gevraagd om de 
patiënt in de groep te presenteren 
Let op: voorbereiding begint maanden 
van te voren (bespreek goed met je 
groepsbegeleider) 

4 JGZ 
Video-opnames consulten 
(met kinderen) 
Casuïstiek 
leesopdracht 

2 Bespreking groep 

4 SOLK 
Inlezen richtlijn, patiënt 
voorbereiden 

4 Leergesprek opleider 
Bespreking groep 
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Kenmerkende beroepsactiviteiten 
 
Huisartsopleiding Nederland heeft tien thema´s, met bijbehorende activiteiten vastgesteld die 
kenmerkend zijn voor het huisartsen vak. In dit overzicht staan ze allemaal. De geel gearceerde 
onderdelen zijn belangrijk in de eerste fase van je opleiding. Je kunt specifieke uitwerkingen van 
ieder thema vinden via Huisartsopleiding Nederland, Landelijk opleidingsplan.  

Korte episode zorg Spoedeisende zorg  

De aios: 

1. Schat de hulpvraag in en bepaalt de soort verrichting 
die noodzakelijk is (telefonisch consult, consult of 
visite). 

2. Verheldert de hulpvraag, neemt de anamnese af en 
voert onderzoek uit. 

3. Voert aanvullende diagnostiek uit.  
4. Stelt de behandeling en het beleid in, informeert en 

adviseert. 
5. Registreert en codeert. 
6. Sluit de episode af door de behandeling en het beleid 

te evalueren. 
7. Neemt de anamnese af aan de telefoon. 
8. Geeft telefonisch voorlichting en advies. 
9. Superviseert (telefonische) consulten van de 

assistente en geeft feedback. 
 

 

De aios: 

1. Stelt het toestandsbeeld vast van een patiënt met 
acute ziektebeelden met behulp van de ABCDE 
systematiek en voert daarbij de noodzakelijke 
handelingen uit. 

2. Handelt getrieerde consulten en visites naar urgentie 
af. 

3. Legt bevindingen, diagnose en beleid vast en draagt 
deze helder over.  

4. Superviseert gedelegeerde taken. 
5. Rapporteert voorkomende incidenten en analyseert 

deze op verbeterpunten in de acute zorgverlening. 
6. Bewaakt de vlotte afhandeling van de 

patiëntenstroom met als doel veilige, doelmatige en 
overbruggende zorg. 

7. Organiseert het medisch beleid in samenwerking met 
andere (para) medische hulpverleners en 
mantelzorgers. 

8. Handelt visites af conform de regelgeving ten aanzien 
van spoedritten. 

9. Trieert telefonisch, stelt de urgentie vast, bepaalt het 
medisch beleid en geeft instructies in begrijpelijke 
taal. 

10. Autoriseert binnen de tijdsnorm het handelen van de 
triage assistent. 

11. Fungeert als eerste aanspreekpunt voor SEH, 
ambulance, apotheek, GGZ, thuiszorg en politie. 

Chronische zorg Zorg voor ouderen met complexe aandoeningen 

De aios: 

1. Behandelt, controleert en organiseert de zorg voor 
patiënten met diabetes, HVZ en astma/COPD. 

2. Registreert, deelt data met medebehandelaars en 
stelt beleid bij. 

3. Begeleidt en evalueert de zorg verleend door 
assistente en POH. 

4. Markeert het moment dat er sprake is van een 
chronische ziekte, die behandeling en controle 
behoeft. 

5. Verleent en organiseert zorg na ontslag uit het 
ziekenhuis. 

6. Behandelt en begeleidt patiënten met zeldzame 
ziekten. 

7. Kiest-bij conflicterende richtlijnen-samen met de 
patiënt de meest passende behandeling. 

8. Maakt gebruik van moderne technieken. 

De aios: 

1. Stelt vast of er sprake is van complexe problematiek. 
2. Stelt in samenspraak met de patiënt een behandelplan 

vast. 
3. Behandelt intercurrente ziekten in samenhang met 

bestaande (complexe) problematiek.  
4. Bespreekt vroegtijdig de keuzes in aanvullende 

diagnostiek en/of behandeling rekening houdend met 
persoonlijke wensen en levensverwachting.  

5. Stemt taken bij de zorg voor ouderen af met andere bij 
de patiënt betrokken hulpverleners.  

6. Bepaalt periodiek de zorgbehoefte van de ouderen in 
de praktijk (door screening en/of casefinding) en past 
het zorgaanbod daar waar mogelijk op aan.  

7. Verbetert en bewaakt de veiligheid van de 
ouderenzorg in de praktijk, door onder meer 
periodieke medicatiereviews en 
valpreventieprogramma’s. 

8. Bepaalt welk aandeel de huisartsvoorziening heeft in 
de zorg voor ouderen en stemt dit af met andere 
verantwoordelijken in deze zorg zoals de Gemeente 
(WMO). 
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Zorg voor patiënten met SOLK Zorg voor patiënten met psychische klachten en 

aandoeningen 

De aios: 

1. Stelt de werkhypothese SOLK, geeft uitleg en 
behandelt stapsgewijs. 

2. Maakt gebruik van klachtenregistratie om patronen in 
klachten en beïnvloedende factoren te ontdekken. 

3. Voert een verwijsgesprek met een patiënt met SOLK. 
4. Bespreekt de gevolgen van de klachten voor de 

arbeidsparticipatie bij (dreigende) langdurige 
arbeidsongeschiktheid. 

5. Biedt langdurige begeleiding en houdt de regie bij een 
patiënt met ernstige SOLK. 

De aios: 

1. Begeleidt een patiënt met spanningsklachten, 
overspanning of burn-out. 

2. Zet bij een patiënt met angst- en stemmingsklachten 
/stoornissen de benodigde behandeling in.  

3. Diagnosticeert acute psychiatrische stoornissen en 
zet de benodigde behandeling in.  

4. Schat bij suïcidaliteit het gevaar in voor de patiënt en 
diens omgeving en zet de benodigde hulp in. 

5. Motiveert een patiënt met  (een verhoogd risico voor) 
verslavingsgedrag voor passende zorg.  

6. Zet bij een patiënt met gevolgen van traumatische 
gebeurtenissen de benodigde zorg in. 

7. Signaleert persoonlijkheidstrekken en –stoornissen, 
definieert de gevolgen hiervan voor de zorgverlening 
en adviseert de patiënt om indien nodig passende 
begeleiding te vinden.  

8. Zet bij kinderen met afwijkend gedrag passende 
diagnostiek en behandeling in.  

Palliatieve en terminale zorg Preventie 

De aios: 

1. Bespreekt met een patiënt en diens omgeving het 
mogelijke en het gewenst beleid en ondersteunt bij 
het maken van beslissingen in de palliatieve en 
terminale zorg. 

2. Past beleid aan op basis van de fase waarin de 
patiënt in de palliatieve fase verkeert: in het 
bijzonder de overgang van curatieve fase naar de 
palliatieve fase en de stervensfase. 

3. Behandelt de specifieke problemen in de 
palliatieve/terminale fase. 

4. Anticipeert op de vaak complexe problemen en 
klachten tijdens de palliatieve fase/ terminale zorg. 

5. Organiseert de palliatieve en terminale zorg, stuurt 
andere zorgverleners aan en is aanspreekpunt voor 
de patiënt en zijn omgeving. 

6. Verleent zorg aan naasten. 
7. Begeleidt een patiënt en diens naasten bij het verlies 

(rouwverwerking). 
8. Voert de wens tot palliatieve sedatie uit. 
9. Voert de wens tot euthanasie uit of draagt deze over 

in geval van persoonlijke gewetensbezwaren. 
10. Levert persoonlijke continuïteit van zorgverlening. 

De aios: 

1. Stelt, samen met een patiënt, een individueel zorgplan 
op ter preventie van een chronische ziekte. 

2. Verkent op indicatie de leefstijl van een patiënt en 
bespreekt mogelijkheden tot verandering. 

3. Adviseert over verschillende preventieve activiteiten.  
4. Selecteert personen en patiënten met een verhoogd 

gezondheidsrisico. 
5. Voert programmatische preventie uit. 
6. Bepaalt welke rol de huisarts heeft in een nieuw of 

bestaand preventieproject en voert deze uit. 
7. Is betrokken bij de uitvoering van 

bevolkingsonderzoek zoals door de beroepsgroep met 
de overheid is overeengekomen en voert zijn aandeel 
hierin uit. 

8. Brengt een erfelijke ziekte in de  familie van een 
patiënt in kaart en bespreekt of screening of 
diagnostiek aan de orde is. 

9. Bespreekt bij een bestaande kinderwens preventieve 
mogelijkheden voorafgaand aan een toekomstige 
zwangerschap. 

Zorg voor het kind Praktijkmanagement 

De aios: 

1. Voert een consult met een acuut ziek kind (leeftijd: 
0-2 jaar). 

2. Voert een consult met een kind met lichamelijke 
klachten (leeftijd: 3-10 jaar). 

3. Voert een consult met een puber/adolescent 
(leeftijd: 11-23 jaar). 

4. Maakt overgewicht bespreekbaar en begeleidt 
hierbij. 

5. Signaleert problematische thuissituaties en begeleidt 
het gezin. 

6. Schrijft medicatie voor aan kinderen. 

De aios: 

1. Formuleert een persoonlijke en een praktijkvisie op de 
huisartsenzorg. 

2. Stelt een verbeterplan op en voert dit uit. 
3. Superviseert individuele praktijkmedewerkers bij het 

uitvoeren van voorbehouden handelingen. 
4. Levert een bijdrage aan de patiëntveiligheid door het 

melden, analyseren en afhandelen van 
patiëntveiligheidsproblemen. 

5. Heeft inzicht in de financiering en bedrijfsvoering van 
de huisartsenpraktijk, declareert eigen verrichtingen 
en adviseert patiënten over de financiële 
consequenties van een medische 
behandeling/diagnostiek. 

6. Vertegenwoordigt de opleidingspraktijk voor een 
specifiek thema in een multidisciplinair overleg. 

7. Stemt de praktijkvoering en informatievoorziening af 
op de behoeften van de patiëntenpopulatie. 
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