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Leidinggeven, Ondernemen en Managen in de Huisartsenzorg  

 

Heb je de ambitie om op korte termijn na het afronden van je opleiding praktijkhouder te 

worden? Wil je meer weten over de bedrijfskundige kant van het huisartsenvak? Heb je 

interesse in de beleids- en managementtaken van de praktijkhouder? Dan is de cursus 

‘Leidinggeven, Ondernemen en Managen in de Huisartsenzorg’ iets voor jou. Tijdens deze 

cursus leer je de fijne kneepjes van het praktijkhouderschap. 

 

Je bent als huisarts in eerste instantie gericht op de patiëntenzorg . Maar alle huisartsen werken in een 

organisatie. De huisartspraktijk is een bedrijf. Je hebt ook de verantwoordelijkheid om een bijdrage te 

leveren aan het effectief functioneren van de organisatie waarin je werkt. Praktijkmanagement gaat 

over dit aspect van het huisartsenvak.  

 

In de huisartsopleiding zien we dit thema terug in een aantal onderwijsprogramma’s over  

praktijkmanagement. Hierin komt de bagage aan bod die je nodig hebt om als huisarts je bijdrage te 

kunnen leveren aan een goed functionerende praktijk, onafhankelijk van je rol (hidha, waarnemer of 

praktijkhouder).  

 

In deze cursus bieden we je de gelegenheid om je verder te bekwamen in dit vakgebied. Er wordt 

dieper ingegaan op onderwerpen uit het basisaanbod en er worden extra onderwerpen behandeld.  

 
 
 

 
 
 

Veranderende zorg 

Op dit moment doen zich belangrijke 

veranderingen in de zorg (en in de zorgvraag) voor 

die grote effecten op de huisartsenzorg hebben. 

De vergrijzing van de bevolking, technologische 

ontwikkelingen, meer zorg in de buurt en de wens 

tot grotere patiëntenparticipatie zijn een aantal 

ontwikkelingen die hierbij van groot belang zijn.  

 

Het is belangrijk dat er huisartsen zijn die het 

voortouw willen nemen om in deze veranderende  

omgeving een huisartspraktijk te leiden. In het 

noorden van het land zullen er de komende jaren 

volop mogelijkheden voor startende huisartsen 

ontstaan om deze uitdaging aan te gaan; als 

praktijkhouder, als partner in een bestaande 

maatschap, of als hidha met een rol in het tactisch 

en strategisch beleid van een huisartspraktijk. Deze 

cursus bereidt je hierop voor. 

De cursus 

In het programma staan de begrippen leiderschap, 

ondernemerschap en management centraal. We bekijken 

de huisartspraktijk niet door een medisch-technische bril, 

maar we kijken naar de huisartspraktijk als bedrijf. De 

volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de cursus: 

 

 het is een keuzeprogramma, naast het regulier 

programma praktijkmanagement in het  aios-

curriculum. 

 de cursus is een combinatie van leren in de 

opleidingspraktijk en cursorisch onderwijs. 

 jouw opleidingspraktijk heeft een centrale plaats 

in de cursus. Er wordt gewerkt met 

praktijkopdrachten die in de opleidingspraktijk 

worden uitgevoerd. 

 je opleider heeft een actieve rol bij het begeleiden 

van jouw activiteiten in de opleidingspraktijk en 

volgt daartoe een apart scholingsprogramma. 

 je verwerft competenties op het gebied van 

medisch leiderschap, ondernemerschap en 

management in de opleidingspraktijk 
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Na het volgen van de cursus:  

- heb je relevante, actuele kennis en vaardigheden voor een succesvolle start in een 

leidinggevende rol in een huisartspraktijk  

- zie je kansen in de actuele ontwikkelingen in de huisartsenzorg en heb je de handvatten om 

deze op ondernemende wijze te vertalen in zorgaanbod ter verbetering van de 

eerstelijnszorg. 

- ben je in staat om een managementbijdrage te leveren aan een gezonde praktijkvoering en 

daarmee aan de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige dienstverlening. 

Inhoud 

Op de eerste dag van de cursus verkennen we het beroepsprofiel van de praktijkhouder ( de taken, 

verantwoordelijkheden en de benodigde competenties)  en scherpen we je persoonlijke visie op het 

huisartsenvak aan. Ook maak je een start met twee  opdrachten die als een rode draad door de cursus 

lopen. 

In de tweede fase (2x2 dagen) wordt je een aantal ‘management-instrumenten’ aangereikt. Hierin 

worden de onderstaande thema’s behandeld en deels in de praktijk uitgewerkt. 

 

Thema’s 

1. De huisarts in het Nederlands zorglandschap 
Welke ontwikkelingen in de zorg zijn belangrijk voor de huisarts? We bestuderen de actuele, veranderende 
omstandigheden en ontwikkelingen rond de eerstelijns zorg en beoordelen de gevolgen hiervan voor de 
huisartspraktijk 

2. De huisarts als financieel manager 
Hoe zorg je voor een gezonde financiële huishouding en pak je je financiën op een adequate manier aan? 
We verkennen actuele financiële kwesties in de praktijk, zoals contracteren.  

3. De huisarts als werkgever: personeelsbeleid 
Een aantal ontwikkelingen en instrumenten van personeelsbeleid worden uitgelegd en met elkaar in 
verband gebracht. Onderdelen zijn: werving en selectie, ontwikkelen en beoordelen van het functioneren, 
arbeidsomstandigheden, ziekteverzuimbegeleiding. 

4. De huisarts als facilitair manager: bouw, inrichting en ICT 
Wat komt er allemaal kijken bij de bouw en de functionele inrichting van een praktijk? Hoe zorg je er voor 
dat ICT een optimaal hulpmiddel wordt om het werk uit te voeren in de huisartspraktijk? 

5. De huisarts als teamplayer 
Hoe geef je stimulerend leiding aan je team? Hoe geef je leiding aan veranderingen? Je krijgt handvatten 
om succesvol met deze aspecten van leiderschap aan de slag te kunnen. 

6. De huisarts als timemanager 
Je persoonlijk functioneren als huisarts staat centraal. Hoe houd je het evenwicht tussen werkplezier en 
werkdruk. Hoe stel je prioriteiten en ga je  flexibel om met veranderingen? 

7. De huisarts als manager van operationele processen en het kwaliteitsbeleid 
Je leert  de werkprocessen in de praktijk analyseren en verbeteren om te komen tot een goed georganiseerd 
zorgproces. Werken aan kwaliteit: betere zorg, tevreden patiënten, effectieve praktijkvoering.  

8. De huisarts als regisseur; samenwerkingsvormen en multidisciplinair werken 
De ontwikkelingen in de zorg vragen om krachtenbundeling in de eerste lijn. De huisarts zal zijn werk steeds 
meer in samenwerking met andere partijen gaan doen. Samenwerken kent veel uitdagingen die centraal 
staan in dit thema 
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Op de laatste cursusdag staan jouw eindproducten van de twee opdrachten centraal: 

- het ondernemingsplan 

- het kwaliteitsproject in je opleidingspraktijk 

Deze cursusdag vindt plaats tijdens een reguliere terugkomdag. Er is een programma met de andere 

aios uit de derdejaars groepen en jullie opleiders. Op deze dag laat je zien dat je klaar bent om te gaan 

leidinggeven, ondernemen en managen in de huisartsenzorg. 

 

Docenten 

De cursus wordt verzorgd door twee kerndocenten samen met een aantal deskundige gastdocenten: 

- Ger Plat:  bedrijfskundige & docent Praktijkmanagement Huisartsopleiding UMCG 

- Marcel de Vijlder: huisarts & praktijkeigenaar Medisch Centrum de Monden 

- Gastdocenten: huisartsen en/of vakspecialisten met actuele expertise binnen de 

eerstelijns gezondheidszorg. 

 

Praktische informatie 

Doelgroep: Derdejaars aios. Daarnaast wordt de cursus aan alumni aangeboden. 

Voorwaarden: Je moet voldoende ruimte hebben in je derdejaars programma en je 

opleider moet akkoord zijn. Meer informatie over de voorwaarden voor 

deelname en de bijhorende procedure vind je in apart document, dat als 

bijlage bij de mail van deze brochure zit. 

Aantal deelnemers: Maximaal 15 deelnemers 

Duur:   13 dagdelen 

Tijdsinvestering: Deze cursus vraagt een extra tijdsinvestering van 80 uur (zelfstudie, 

voorbereiding van de bijeenkomsten en uitwerken van opdrachten), naast 

de hierboven genoemde contacttijd en de tijd die je besteedt aan het 

uitvoeren van opdrachten in de opleidingspraktijk. 

Locatie:   UMCG, Groningen  
 
Contactpersoon:   Ger Plat, g.h.plat@umcg.nl, T 06 51085815  
 
Aanmelden:   Aanmelden voor deze cursus kan door een mail te sturen naar: 
   Secretariaat Huisartsopleiding, t.a.v. Inge Comans, i.m.j.comans@umcg.nl 
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