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Protocol aioto (arts in opleiding tot specialist en onderzoeker huisartsgeneeskunde) 

 

Inleiding 

Binnen de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG is het mogelijk om de opleiding tot huisarts 

te combineren met promotieonderzoek, indien daarvoor een vacature is opgesteld door de sectie 

Onderzoek. Tijdens dit traject krijgt de aioto een onderwijsprogramma wetenschappelijke vorming 

aangeboden. Aan het eind van het traject is de aioto zowel gepromoveerd huisarts als epidemioloog-

B. Een epidemioloog is expert in de methodeleer van onderzoek naar gezondheid en ziekte in 

populaties. 

 

Voorwaarden 

De voorwaarden met betrekking tot het combineren van de huisartsopleiding (twee jaar 

opleidingsperiode in de huisartspraktijk en een jaar stages) en een promotieonderzoek zijn: 

 De kandidaat aioto moet aangenomen zijn voor de huisartsopleiding én voor   

promotieonderzoek. 

 

 De maximale duur van het aioto-traject is 6 jaar.  

 

 De huisartsopleiding mag niet langer dan een jaar aaneengesloten onderbroken worden . 

 

 De opleidingsperiode bij de huisarts (jaar 1 en jaar 3) moet tussen de 80% - 100% liggen. 

 

 Stages (jaar 2) zijn bij voorkeur voltijds, maar minimaal in 85% dienstverband. 

 

 Eenmaal begonnen met de opleiding tot huisarts kan alleen een aioto-traject worden gestart 

als het onderzoek tijdens de huisartsopleiding niet langer duurt dan twee jaar.  

 

 De aanstelling als aioto bij de SBOH stopt bij afronding van de huisartsopleiding. 

 

 

Onderzoeksprogramma’s van afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde 

Binnen de sectie Onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde worden 

zes onderzoeksprogramma’s onderscheiden:  
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1. Astma, COPD  en allergie in de huisartspraktijk; 

2. Buik-Bekkenproblematiek in de huisartspraktijk; 

3. Geestelijke gezondheidszorg in de huisartspraktijk; 

4. Oncologie in de huisartspraktijk; 

5. Onderzoek in het kader van Ouderengeneeskunde; 

6. Midwifery Science Noord-Nederland. 

 

Belangstellenden 

Belangstellenden voor een aioto-traject kunnen voor aanvang van sollicitatie contact opnemen met 

de aioto-coördinator om een afspraak te maken voor nadere informatie. Een dergelijke afspraak kan 

met meerdere belangstellenden tegelijk plaatsvinden. Hierbij worden eventuele (toekomstige) 

vacatures voor onderzoek voorgelegd. De gesprekken met de aioto-coördinator zijn informatief van 

aard en geven geen garantie dat de kandidaat wordt geselecteerd voor een opleidingsplaats of het 

onderzoek. Hiervoor moet eerst worden gesolliciteerd bij zowel de leider van het 

onderzoeksprogramma als bij de huisartsopleiding. Pas nadat de kandidaat is geselecteerd is voor 

zowel het onderzoek als bij de huisartsopleiding kunnen definitieve afspraken worden gemaakt over 

het aioto-traject. 

 

Sollicitatieprocedure nieuwe aioto / aios 

1. Bij belangstelling voor één van de onderzoeksvacatures volgt een sollicitatie voor onderzoeker bij 

een onderzoeksprogramma.  

2. Vervolgens solliciteert de kandidaat via de sollicitatieprocedure van Huisartsopleiding Nederland 

naar een reguliere opleidingsplaats. De kandidaat vermeldt zijn interesse voor een aioto-traject 

in Groningen in de sollicitatiebrief. Het sollicitatiegesprek kan dan niet in Groningen 

plaatsvinden. 

3. Nadat de kandidaat de sollicitatieprocedure voor de opleidingsplaats heeft doorlopen en geschikt 

is bevonden voor de opleiding, wordt de naam van de kandidaat door de voorzitter van de 

sollicitatiecommissies doorgegeven aan de aioto-coördinator.  

4. Bij afwijzing van de sollicitatie voor onderzoeker volgt de kandidaat een normaal aios-traject. 

5. Bij positieve uitkomst van beide sollicitaties wordt de kandidaat toegelaten tot een aioto-traject. 

6. In overleg met onderzoeksbegeleider en opleiding, gecoördineerd door aioto-coördinator, vindt 

de start plaats van: 

a. de planning voor combinatie opleiding/onderzoek, afhankelijk van het type onderzoek, 
startend met langere periode van onderzoek; 

b. het opleidingsplan epidemioloog B. 
 


