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Wij heten u van harte welkom als stageopleider bij Huisartsopleiding UMCG.  

 

 

In het 2e jaar van de opleiding tot huisarts volgen onze aios stages om werkervaring op te doen op  

voor de huisarts relevante gebieden. Deze stages buiten de huisartsenpraktijk bieden de aios de gelegenheid  

om zich te verdiepen en te bekwamen in de GGZ en in de samenwerking met andere disciplines.  

 

 

 

Het doel van dit starterspakket is: 

1.  u als stageopleider overzicht te geven wat er van u vanuit Huisartsopleiding UMCG 

    verwacht wordt om de aios te begeleiden en te beoordelen tijdens de stage. 

2. de samenwerking tussen u als stageopleider en de groepsbegeleiders van Huisartsopleiding UMCG 

     vorm te geven. 
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1. Aandachtspunten voor kennismakingsgesprek met de aios 
 

 

Het gesprek is allereerst een kennismaking, wie is wie?  
Wat gaat de aios doen op de stageplek en wat wil de aios vooral leren. Helpend hierbij zijn de  
KBA’s [kritische beroepsactiviteiten] die beschrijven wat de aios op het gebied van GGZ moet leren. 
Bespreek de relevantie met de huisartsgeneeskundige context.  
Deze aios/stagiair is tenslotte in opleiding tot huisarts. 
 
Verder is het belangrijk de wederzijdse verwachtingen en allerlei praktische zaken af te stemmen en 
heldere afspraken te maken. Vervolgens kan men besluiten om samen de stage te beginnen.  
 
Onderstaande lijst kan daarbij helpen. 

 Wederzijdse verwachtingen 

 Organisatie stageplek  

 Samenwerking 

 Werkafspraken 

 Eventuele diensten 

 Introductieperiode  

 Opleidingssituatie (o.a. leergesprekken, wijze van supervisie en consultatie) 

 Te leren vaardigheden 

 Vakantie  

 Regeling bij ziekte 

 Overige praktische zaken 

 Zie verder ook de Model Checklist gespreks- en aandachtspunten voor huisartsopleider  
en aios van de SBOH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sboh.nl/images/bestanden/Opleiding%20huisarts/Huisartsopleiders/Model_Checklist_SBOH.pdf
https://www.sboh.nl/images/bestanden/Opleiding%20huisarts/Huisartsopleiders/Model_Checklist_SBOH.pdf
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2. Opleidingsschema van de aios 

 

 Fase  Omschrijving  Duur 

Jaar 1 Eerste opleidingsperiode in een huisartsenpraktijk* 12  mnd. 

Jaar 2 

  

Externe leer/werkperiode: 

- Klinische stage/SEH in een ziekenhuis (6 mnd.) 

- Stage chronische complexe problematiek in een verpleeghuis of poli geriatrie (3 mnd.)* 

- Stage Geestelijke Gezondheidszorg binnen een GGZ-instelling (3 mnd.) * 

12 mnd. 

Jaar 3  Tweede opleidingsperiode in de huisartsenpraktijk, eventueel i.c.m. geïntegreerde 

differentiatiemodule* 12 mnd. 

*Bij parttime aanstelling kan de duur van de stage anders zijn! 

 

 

3. Curriculum aios 

De huisartsopleiding heeft een duaal karakter: zij bestaat uit ‘werken’ en ‘leren’. Deze beide  
elementen staan tijdens de opleiding steeds in wisselwerking met elkaar en zijn op elkaar afgestemd. 
Centraal staat de aios, geplaatst in de stage instelling, waar het werken ten dienste van het leren  
komt (‘context’-leren). De opgedane werkervaringen worden gevolgd door kritische reflectie op deze 
ervaringen en daarop aansluitend verzamelt de aios kennis en vaardigheden en maakt zich  
professioneel gedrag eigen. De stageopleider en de groepsbegeleiders ondersteunen en beoordelen  
dit proces. 
 
Geestelijke Gezondheidszorg (zie ook website) 
 

 Doel: Voldoen aan het ‘Competentieprofiel van de huisarts’ op een niveau zoals is beschreven  
in het ‘Tussenprofiel jaar 2’.  

 Duur: 3 maanden.  

 Plaats: Instelling voor psychiatrische ziekten of psychosociale problematiek. 

 Start: 4 keer per jaar in maart, juni, september en december. 

 Cursorisch onderwijs 8 -12 dagen.  
 
Globale inhoud:  
Het onderwijs sluit aan bij wat er tijdens de stage geleerd wordt. Verbreding van klinische  
competenties op het gebied van veel voorkomend psychiatrische en psychosociale problematiek in  
de huisartsenpraktijk. Verdere diagnostiek en behandeling zoals die door de huisarts daadwerkelijk  
kan worden toegepast. 
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4. Formulieren in het e-portfolio van de aios 

 

4.1 De ComBel 
 

Met de CompetentieBeoordelingslijst (ComBeL) onderbouwen opleiders en groepsbegeleiders  
hun oordeel over de aios.    
 
De ComBeL bestrijkt de zeven competentiegebieden uit het competentieprofiel van de huisarts:  

 Medisch handelen  

 Communicatie (met patiënt)  

 Samenwerken 

 Organiseren 

 Maatschappelijk handelen 

 Wetenschap en onderwijs 

 Professionaliteit  
 
Ieder competentiegebied omvat verschillende competenties en van elke competentie zijn de  
indicatoren voor de beoordeling omschreven. De ComBel is een selectief toetsinstrument, dat wil  
zeggen dat dit het rapportcijfer van de aios voor de stage is. 
 
 

4.2  Korte Praktijk Beoordeling (KPB) 
 

Het is voor de aios belangrijk dat hij/zij tijdens een aios-patiënt contact wordt geobserveerd door  
een professional. Het kan ook gaan over de overdracht naar een specialist, samenwerking met 
verpleegkundige, het geven van een presentatie. Hiervoor is de Korte Praktijk Beoordeling 
(KPB) ontwikkeld.  
 
Kenmerkend voor de KPB is dat het niet zozeer gaat om het afvinken van een lijstje en het geven  
van een cijfer, maar om in concrete bewoordingen te beschrijven wat er goed gaat en wat er beter  
kan (narratieve feedback). 
 
Voor u als stageopleider kunnen de KPB’s die in een bepaalde periode worden gedaan, dienen als 
onderbouwing voor de ComBeL. Voor de aios kunnen de KPB’s, door de gerichte kwalitatieve  
feedback die ze hierbij ontvangen, richting geven aan het formuleren van leerdoelen of gebruikt  
worden om voortgang van een leerdoel te evalueren.  
De KPB kan ingevuld worden door u als stageopleider, maar ook door andere medewerkers van de 
instelling. 
 
 

4.3 Formulier (voorlopig) Voortgangsadvies 
 
Als stageopleider ontvangt u het formulier digitaal en vult dit formulier in voor het voortgangsgesprek. 
 

 

 

http://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/korte-praktijkbeoordeling-kpb
http://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/korte-praktijkbeoordeling-kpb
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5. Werkwijze voortgangsgesprekken, ComBel en KPB 

 

ComBel  

(Kies ComBel jaar 2 GGZ-stage (digitaal formulier) 

 
(Zie ook: https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/uw-rol-als-opleider-beoordelaar) 
 

 Aan het einde van de stage, in maand 3, voert u als stageopleider een voortgangsgesprek over  
de ontwikkeling van de aios. (Zie ook hoofdstuk 4. Formulieren in het e-portfolio van de aios). 

 De aios stuurt u per e-mail een ‘Uitnodiging Beoordeling (ComBel)’. De ingevulde ComBel  
dient tevens als onderlegger voor het voortgangsgesprek.  Daarnaast verleent de aios u als 
stageopleider toegang tot zijn/haar e-portfolio, zodat u het verloop van de opleiding kan inzien.  

 Als een ComBel wordt opgemaakt refereert u aan het competentieniveau dat hoort bij het einde  
van de stage. 

 Het invullen van de ComBel is een officieel toetsingsmoment en is uw verantwoordelijkheid als  
stageopleider. 

 De ingevulde ComBel en het voortgangsgesprek resulteren in een voldoende/onvoldoende  
beoordeling van de stage. Op basis hiervan en op basis van het advies van de groepsbegeleider  
beslist het hoofd van Huisartsopleiding UMCG over de verdere voortgang van de aios. 
Indien de beoordeling van het functioneren van de aios twijfelachtig of onvoldoende is, wordt deze 
voorgelegd aan de interne beoordelingscommissie van Huisartsopleiding UMCG. 
De aios is verantwoordelijk voor een tijdige planning van het voortgangsgesprek en het maken  
van een verslag van het gesprek.  
Om het mogelijk te maken dat de groepsbegeleider de reflectie van de aios op de stage kan  
bespreken op de laatste terugkomdag vragen wij u om het eindgesprek minimaal een week voor  
het einde van de stage te laten plaatsvinden. 

 Naast de reguliere voortgangsgesprekken kunnen op initiatief van de aios, groepsbegeleiders of u als 
stagebegeleider aanvullende voortgangsgesprekken worden gehouden. In dat geval maken de 
groepsbegeleiders hiervan een beknopt verslag, tenzij de groepsbegeleiders dit aan de aios  
overdragen.  

 
 

KPB-formulier, jaar 2 (digitaal formulier) 

 De aios laat zich per stage minimaal 5x observeren middels een KPB-formulier. 

 De aios verstrekt de beoordelaar digitaal een KPB-formulier, bewaart het ingevulde KPB-formulier  
in zijn e-portfolio en neemt dit mee naar de voortgangsgesprekken met u als stageopleider en  
groepsbegeleider. 

 De beoordelaar observeert kortdurend, max. 10 minuten, een aios-patiënt contact. 

 De beoordelaar vult het KPB-formulier in gericht op de specifieke leerpunten van de aios of  
van de stageopleider. 

 De beoordelaar kan ook zelf het initiatief nemen tot het beoordelen van de aios met een specifiek  
aandachtspunt waarover de stage-opleider feedback wil geven. 

 
 
 
 
 

https://www.huisartsopleiding.nl/aios/toetsing/toetsaanbod/combel
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/uw-rol-als-opleider-beoordelaar
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/uw-rol-als-opleider-beoordelaar
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6. Regelgeving en procedures 

 

6.1 Regelgeving en procedures met betrekking tot de aios 
 

Werkzaamheden  
De aios is in dienst bij de SBOH. Voor de aios is de cao SBOH voor huisartsen in opleiding van  
toepassing. Gedurende de GGZ-stage is er geen verplichting om diensten te doen.  
Enkele stageplaatsen (zie hiervoor het leerwerkplan) kunnen verzoeken hier afspraken over te maken.  
De gewerkte uren kunnen indien gewenst als compensatie worden opgenomen. 
 
Opleiding in deeltijd  
Voor de GGZ-stage geldt tenminste een 85% aanstelling. De aios dient ten minste 3 dagen in de  
stage-instelling aanwezig te zijn en daarnaast de terugkomdag te volgen. Het is dus slechts mogelijk  
om structureel 1 dag in de week vrij te zijn.  
 
Terugkomdagen op het instituut (TKD)  
Aios volgen hun terugkomdagen (TDK) op het instituut met andere aios die de module volgen. In 
Groningen volgt de aios op woensdag onderwijs, in Zwolle is dit op donderdag. 
Een TKD duurt in de regel van 09.30 uur tot 16.00 uur. De groep wordt begeleid door een huisarts en  
een gedragswetenschapper. Daarnaast zijn er regelmatig gastdocenten.  
De groepsbegeleiders faciliteren de reflectie op het werken in de stage-instelling en bieden  
ondersteunend inhoudelijk onderwijs. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het bevorderen en  
mede beoordelen van de voortgang van de aios. 
 
Ziekte, verzuim en ongevallen 
Een zieke aios meldt zich zowel bij zijn stageopleider als bij de SBOH ziek. Ook als er sprake is van  
een (bijna) ongeval meldt de aios dit aan beide partijen. 
 
Vakantie  
De aios heeft bij een fulltime dienstverband recht op zes weken vakantie per jaar en wordt geacht  
deze vakantie naar rato over de stages te verdelen. Voor de GGZ-stage is dit 1,5 week vakantie.  
Wanneer de stage is gepland in de zomerperiode vragen wij coulance zodat de aios toch een wat  
langere vakantie kan plannen. 
De aios dient de vakantieplanning ruim van tevoren met u als stageopleider te bespreken. Ook met  
de groepsbegeleider(s) stemt de aios de vakantieplanning goed af. 
Meer informatie over vakantie van de aios kunt u vinden op de website van de SBOH. 
 
Curriculum aios 
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/info-voor-stageopleiders  
 
E-Portfolio 
De aios is verantwoordelijk voor het eigen opleidingstraject en bewaakt deze via het E-portfolio.  
De aios verleent u als stagebegeleider toegang tot zijn/haar portfolio. In de handleiding vindt u  
meer informatie over het gebruik van het E-portfolio. Of vraag uw aios. 
 

 

https://www.sboh.nl/opleiding-huisarts/cao
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/info-voor-stageopleiders
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/info-voor-stageopleiders
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Cursussen, congressen en studiereizen tijdens de stageperiode 
Informatie over cursussen, congressen en studiereizen aios tijdens de stage kunt u  
vinden op de website van de SBOH.  
 
Klachten, calamiteiten en procedures 
Informatie over het omgaan met klachten, calamiteiten en procedures vindt u op:  
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/omgaan-met-klachten-calamiteiten-en-procedures.  

 

 

6.2 Regelgeving en procedures met betrekking tot de stageopleider 
 

Uit KADERBESLUIT CHVG: 
 
Eisen voor erkenning als stageopleider  
De RGS erkent een stageopleider op voorwaarde dat: 
a. Hij is ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG. 
b. Hij ten minste een half jaar werkzaam is in de stage-inrichting. 
c. Hij ten minste 16 uur per week werkzaam is in de stage-inrichting. 
 
Verplichtingen van de stageopleider 
De stageopleider heeft de volgende verplichtingen: 
a. Hij sluit een overeenkomst met het opleidingsinstituut waarin is neergelegd dat hij de  

eisen en verplichtingen voortvloeiend uit het instituutsreglement zal nakomen. 
b. Hij beschikt over een Leerwerkplan dat in overeenstemming is met het opleidingsplan. 
c. Hij begeleidt de aios bij de uitvoering van het individueel opleidingsplan, volgens het  

Leerwerkplan. 
d. Hij draagt de professionele verantwoordelijkheid wet WGBO voor de inhoud van de  

zorg door de aios. 
 
Eisen voor erkenning van de instelling als stage-inrichting 
Voor de erkenning van de stage-inrichting zijn de artikelen C.6.en C.7. van het Kaderbesluit  
van overeenkomstige toepassing. 
 
Verplichtingen van de stage-inrichting 
1. In de stage-inrichting is ten minste één stageopleider werkzaam. Indien de stage-inrichting 

over meerdere locaties verspreid is, is er per locatie ten minste één stageopleider   
werkzaam.  

2. De artikelen C.8., eerste lid, onder a. en b. en tweede lid, C.9. en C.10. van het Kaderbesluit  
     zijn van overeenkomstige toepassing. 
3. De stage-inrichting beschikt over een Leerwerkplan dat in overeenstemming is met het  

opleidingsplan. 
 
Waarneming  
De stage-inrichting draagt er zorg voor dat één of meer waarnemers de stageopleider op zijn  
verzoek kunnen vervangen. De waarnemer treedt op namens de stageopleider. Meer informatie vindt 
u in het kaderbesluit CHVG.  
 
 

https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/omgaan-met-klachten-calamiteiten-en-procedures
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/huidige-regelgeving.htm
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/huidige-regelgeving.htm
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Erkenningsprocedure RGS 
Start van de erkenningsprocedure is alleen mogelijk op verzoek van het opleidingsinstituut.  
De aspirant stageopleider dient daartoe eerst de intentieverklaring stageopleider en een Leerwerkplan  
te verstrekken aan het opleidingsinstituut.  Deze intentieverklaring en het format van het Leerwerkplan  
krijgt de aspirant-stageopleider via het opleidingsinstituut toegestuurd. De procedure neemt enkele 
maanden in beslag.  
 
Leerwerkplan stae-instelling 
Alle aspirant stageopleiders stellen een Leerwerkplan (LWP, als u op de link klikt, vindt u het format  
onderaan de pagina) op en verstrekken dit aan de Huisartsopleiding ter goedkeuring binnen 3 maanden. 
Een goedgekeurd plan wordt bij  
tussentijdse wijzigingen door de (aspirant) stageopleider aangepast.  
Het hebben van een door het opleidingsinstituut goedgekeurd LWP maakt deel uit van  
de erkenningsprocedure. Het LWP wordt beschikbaar gesteld aan aios die van plan zijn stage  
te lopen binnen de stage-instelling. 
 
Koppeling aios aan de stage-instelling 
Aios worden zoveel mogelijk geplaatst op een stageplek van hun keuze. Door de wisselende grootte  
van het aantal aios, in combinatie met vrijstellingen voor de diverse stage soorten, kan Huisartsopleiding 
UMCG  plaatsing van een aios niet garanderen. Het kan dus voorkomen dat bij een stageopleider 
gedurende een stageperiode geen aios wordt geplaatst omdat er niet voldoende aios beschikbaar zijn.  
 
Toets momenten van de aios  
 
1. ComBel: zie verder bij hoofdstuk 4 en 5.  
2. KPB (Korte Praktijk Beoordeling): Observatie van de aios in de praktijk: zie verder bij hoofdstuk 4 
3. Portfolio: zie verder bij hoofdstuk 6.1 en eisen inhoud e-portfolio. 

 
 
Wat verwacht het opleidingsinstituut van haar stageopleiders?  
 
De stageopleider:  

 Draagt er zorg voor dat de aios relevant onderwijs ontvangt op de stageplek. 

 Draagt er zorg voor dat de werkervaringen van de aios bijdragen aan diens competentie- 
ontwikkeling. 

 Observeert de aios bij diens werk. 

 Voert leergesprekken, geeft feedback en stimuleert de reflectie van de aios. 

 Stelt samen met de aios de leerbehoefte vast en helpt de aios bij het formuleren van een  
individueel opleidingsprogramma. 

 Volgt de voortgang van het leerproces en beoordeelt de competentieontwikkeling van de aios.  
Voor de competentie ‘Vakinhoudelijk handelen’ is de opleider de eerstverantwoordelijke docent.  

 
U fungeert bij dit alles als coach, leermeester of trainer, afhankelijk van wat er nodig is.  
U kunt een deel van deze praktijkbegeleiding delegeren naar collega’s op de werkvloer. 
 
 
 
 
 
 

https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/info-voor-stageopleiders
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Wat kan u als stageopleider van het opleidingsinstituut verwachten? 
 
Het opleidingsinstituut 

 Onderhoudt mondeling –onder andere tijdens de bijeenkomsten voor opleiders - en schriftelijk/per  
mail contact met de stageopleiders over het functioneren van de aios in de praktijk en tijdens de  
stage, Wij hechten aan een goede samenwerking en onderling overleg.  

 Biedt cursorisch onderwijs aan de aios. Dit cursorisch onderwijs is ondersteunend en richt  
zich op het versterken van de bekwaamheden die voor het werken en leren in de praktijk of 
het functioneren als huisarts noodzakelijk worden geacht. 

 Biedt daarnaast een didactisch scholingsprogramma aan gericht op de professionele en  
didactische ondersteuning en ontwikkeling van opleiders c.q. stageopleiders  
(zie punt 8. Scholing en accreditatiepunten). 

 Onderhoudt contacten met de stage-inrichtingen, enerzijds om optimaal geïnformeerd te  
blijven over de betreffende stageplek en anderzijds om de stage opleiders feedback te geven  
over de kwaliteit van de stageplek en hen te ondersteunen bij het realiseren van de  
opleidingsdoelen per stage.  

 
 

7. Eventuele problemen tijdens de stage 

Soms verloopt de samenwerking tussen aios en stageopleider minder soepel.  
Natuurlijk bespreekt u geregeld met de aios hoe u vindt dat het gaat. Mochten deze gesprekken  
niet tot een verbeterde leersituatie leiden, dan is het verstandig dit aan te kaarten bij de  
groepsbegeleiders. Zij zullen met u en de aios overleggen en onderzoeken of er mogelijkheden  
zijn om de ontstane situatie te veranderen. Hiervan wordt zorgvuldig schriftelijk verslag gedaan.  
Als alle partijen het erover eens zijn dat aios en stageopleider niet met elkaar verder kunnen, volgt  
een ontkoppelingsprocedure.  
 
Meer informatie is te vinden in de ‘Richtlijn problemen in de opleidingssituatie’. 
 

 

https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/system/files/richtlijn_problemen_in_de_opleidingssituatie-07-05-2018.pdf
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8. Scholing en accreditatiepunten 

 
In de praktijk van de huisarts en bij de stage-instellingen leren onze aios het vak. En het zijn voor  
alles de opleiders die als docent, coach en beoordelaar de aios daarin begeleiden. 
Maar opleiden is ook een vak dat geleerd, ontwikkeld en bijgehouden dient te worden. 
Om de kwaliteit van onze opleiders te kunnen waarborgen en de onderlinge samenwerking te  
versterken bieden wij onze opleiders scholing aan. 
Uitgangspunt voor (her)erkenning is dat alle opleiders scholing volgen. 
In het opleiderscurriculum ligt de nadruk op reflectie over uw opleiderschap en wat u tegen komt in  
het begeleiden van de aios, didactische vaardigheden en vakinhoudelijke modules.  
 
2 keer per jaar (in maart en september) worden er voor alle opleiders zogenaamde opleidersdagen 
georganiseerd in Zeegse; de Opleiders Tweedaagse. De stageopleiders worden uitgenodigd voor  
1 dag en participeren in workshops met de huisartsopleiders. 
Het doel is dat ook stageopleiders inzicht en binding krijgen met Huisartsopleiding UMCG en onderling 
ervaringen kunnen uitwisselen. 
Wij gaan er van uit dat u één keer per jaar een dag deelneemt. 
Accreditatie: 5 punten. 
Wij gaan er van uit dat stageopleiders zelf scholing volgen in didactische vaardigheden, bijvoorbeeld  
via Teach-de-Teacher cursussen van het Wenckebach Instituut.  
 
In ontwikkeling:  
Opleidersmiddag/avond voor stageopleiders op locatie of in de regio in juni en in december.  
Inhoud: intervisie waarbij de huisartsgeneeskundige context aan bod komt en een cyclus van  
didactische onderwerpen. 
 

 

9. Samenwerking groepsbegeleiders van Huisartsopleiding UMCG 

 Nieuwe stageplekken worden bezocht voor kennismaking, met als doelen:  
    - Relatie leggen en onderhouden  
    - Elkaar informeren 
    - Kwaliteitscheck  

 Na verloop van tijd nemen we telefonisch contact op met nieuwe stageplekken met als doel te  
vragen hoe het gaat en of we als Huisartsopleiding UMCG  nog ergens bij kunnen helpen of  
vragen kunnen beantwoorden. 

 Groepsbegeleiders hebben 1 tot 2x per jaar telefonisch contact met de stageopleiders of via   
Skype of facetime. In ieder geval worden evaluaties in dit gesprek besproken.  

 1x per 2/3 jaar vindt er een bezoek plaats bij de stageopleider voor een voortgangsgesprek. 
 
 

10. Websites 

De website van de Huisartsopleiding UMCG (voor o.a. regelgeving) 
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/info-voor-stageopleiders  
 
De website van de SBOH (voor o.a. cao aios) 
https://www.sboh.nl/opleiding-huisarts     
 

https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/info-voor-stageopleiders
https://www.sboh.nl/opleiding-huisarts
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11. Contactgegevens 

 
Algemeen 
Voor vragen over erkenningen en stage-indelingen aios: 

 Mildred Philips: Stagebeheer- en planning: m.m.philips@umcg.nl  
 
Voor vragen of problemen rond stageplekken Groningen en Zwolle: 

 Sjoukje Dijkinga: Manager Onderwijs Ondersteunend Bureau  s.r.dijkinga@umcg.nl      
 
 
Opleidingsregio Groningen 
Vragen en/of problemen met de aios kunt u bespreken met de betreffende groepsbegeleiders. 
Voor de stage psychiatrische e psychosociale problematiek (fase 2): 

 Wim Labree, gedragswetenschapper en groepsbegeleider: l.j.w.labree@umcg.nl  

 Elske van Zanden, huisarts en groepsbegeleider: e.van.zanden@umcg.nl  
 
Opleidingsregio Zwolle 
Vragen en/of problemen met de aios kunt u bespreken met de betreffende groepsbegeleiders. 
Voor de stage psychiatrische e psychosociale problematiek (fase 2): 

 Fré Oosterhuis, huisarts en groepsbegeleider: f.oosterhuis@umcg.nl   

 Ron Glotzbach, huisarts en groepsbegeleider: r.glotzbach@umcg.nl 
 

12. Kenmerkende Beroeps Activiteiten (KBA’s) voor  
patiënten met psychische klachten en aandoeningen 

 

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.  

 
De digitale versie van dit starterspakket vindt u op onze website www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl  
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