
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage G 
 
De zelfstandige periode



 
 

Inleiding 
Tijdens de huisartsopleiding werkt de aios, in nauwe samenwerking met de huisartsopleider, toe naar 
volledige zelfstandigheid. Om hier in gecontroleerde omstandigheden mee te oefenen is er zowel in 
het eerste als in het derde jaar een periode van twee weken gepland waarin de huisartsopleider niet 
beschikbaar is en de aios zelfstandig de praktijk waarneemt. 
 
Doelstelling 
Tijdens de zelfstandige periode in het eerste jaar oefent de aios zelfstandig het huisartsen vak uit, 
gegeven de setting van de opleidingspraktijk, zonder directe supervisie. De aios biedt zelfstandig 
medische, continue, zorg aan de patiëntenpopulatie van zijn/haar opleider.  
In het derde jaar neemt de verantwoordelijkheid van de aios in de zelfstandige periode toe. De aios 
wordt tijdens deze periode geacht om zelfstandig en adequaat te kunnen omgaan met alle zaken en 
problemen die zich in de dagelijkse huisartsenpraktijk voordoen gedurende deze twee weken. Hierbij 
gaat het niet alleen om directe patiënt-gerelateerde zorg, maar ook om zaken die de 
praktijkorganisatie aangaan. 
 
Uitvoering 
De zelfstandige periode wordt door de huisartsopleiding gepland en valt in het eerste jaar in de 9de 
maand en in het derde jaar in de 5de maand van het opleidingsjaar. De aiossen binnen een groep 
hebben op hetzelfde moment hun zelfstandige periode, zodat er ook in de groep aandacht is voor de 
voorbereiding en evaluatie van de zelfstandige periode. Mocht deze planning niet op te lossen 
problemen in de praktijk opleveren, dan is het belangrijk om dit op een vroeg moment met de 
groepsbegeleider te bespreken. Er wordt dan gezocht naar een passende oplossing.  
Mocht de huisartsopleider twijfels hebben of de aios in staat is om de zelfstandige periode met 
succes te doorlopen, dan dient de huisartsopleider dit te bespreken met de aios en hierover zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met de groepsbegeleider van de huisartsopleiding. De 
groepsbegeleider bespreekt de situatie met de jaarcoördinator, aangezien er sprake is van 
voortgangsproblemen indien de aios niet in staat is om de zelfstandige periode op het reguliere 
moment uit te voeren.  
 
De zelfstandige periodes bestaan uit 2 aaneengesloten weken waarin de aios voltijds werkt. De aios 
is in deze periode verantwoordelijk voor de patiëntpopulatie van de huisartsopleider en het is niet de 
bedoeling dat er in deze periode wordt waargenomen voor andere collegae. Verder is het 
onwenselijk dat de praktijk direct voor of na de zelfstandige periode, bijvoorbeeld vanwege vakantie, 
gesloten is. 
 
Er is gedurende de zelfstandige periode geen terugkomdagonderwijs en de aios doet in principe geen 
diensten. Het is van groot belang dat de aios en de opleider ruim voor de zelfstandige periode de 
invulling hiervan bespreken en afstemmen welke huisartsachterwacht kan worden geraadpleegd. 
Deze huisartsachterwacht is bij voorkeur ook opleider en aan hem of haar worden alle 
opleidingstaken en -verantwoordelijken gedelegeerd. Het verdient aanbeveling om dit schriftelijk 
vast te leggen.  
 
 
Evaluatie 
In het begin van de eerste week na de zelfstandige periode bespreken de huisartsopleider en de aios 
de zelfstandige periode uitvoerig na. Hierbij wordt stilgestaan bij de ervaringen van de aios en de 
indruk van de opleider hoe deze periode is verlopen. Het is raadzaam om hierbij concrete leerpunten 
te formuleren. Indien de opleider van mening is dat de zelfstandige periode niet met goed gevolg is 
doorlopen, bespreekt hij dit z.s.m. met de groepsbegeleider. Via de jaarcoördinator wordt de aios 
dan besproken in de beoordelingscommissie. 


