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Cursus
Praktijkmanagement
Over Leidinggeven, ondernemen
en managen in de huisartsenpraktijk
Voor Huisartsen en 3de jaars aios
Duur 3 maanden
Studiebelasting 80 uren

Leidinggeven, ondernemen en
managen in de huisartsenzorg
Heeft u de ambitie om praktijkhouder te worden? Wilt u
meer weten over de bedrijfskundige kant van het
huisartsen
vak? Heeft u interesse in de beleids- en
managementtaken van de praktijkhouder? Dan is de
cursus ‘Leidinggeven, ondernemen en managen in de
huisartsenzorg’ iets voor u. Tijdens deze cursus leert u
de fijne kneepjes van het praktijkhouderschap.
U bent als huisarts in eerste instantie gericht op de
patiëntenzorg. Maar huisartsen werken ook in een
organisatie. De huisartspraktijk is een bedrijf. U hebt
ook de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het effectief functioneren van de organisatie
waarin u werkt Praktijkmanagement gaat over dit aspect
van het huisartsenvak In de cursus Praktijkmanagement
komt de bagage aan bod die u nodig heeft om als huisarts uw bijdrage te kunnen leveren aan een goed functionerende praktijk, onafhankelijk van uw rol (hidha,
waarnemer of praktijkhouder). Deze geaccrediteerde
cursus is ontwikkeld met behulp van huisartsen, managers en diverse andere experts.

Huisartsopleiding UMCG

Na het volgen van de cursus:
•

•

•

•

hebt u relevante, actuele kennis en vaardigheden voor een succesvolle rol als leiding
gevende in een huisartspraktijk.
ziet u kansen in de actuele ontwikkelingen in
de huisartsenzorg en hebt u de handvatten
om deze op ondernemende wijze te vertalen
in zorgaanbod ter verbetering van de eerstelijnszorg.
bent u in staat om een managementbijdrage
te leveren aan een gezonde praktijkvoering en
daarmee aan de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige dienstverlening.
Heeft u een ondernemingsplan opgesteld voor
uw (toekomstige) praktijk

>

’Een goed georganiseerde cursus met veel inhoud en
direct toepasbaar in de praktijk; onmisbaar als je overweegt om praktijkhouder te worden en ook als je dat
net bent.’
Mariëlle van Iersel, huisarts/praktijkhouder

Wat is de inhoud van de cursus?

Voor wie is de cursus?

Op de eerste dag van de cursus verkennen we het
beroepsprofiel van de praktijkhouder ( de taken, verantwoordelijkheden en de benodigde competenties) en
scherpen we u persoonlijke visie op het huisartsenvak
aan. Ook maakt u een start met twee opdrachten die als
een rode draad door de cursus lopen, het gaat hierbij om
een concreet kwaliteitsproject en een ondernemingsplan
voor uw praktijk.

• huisartsen die onlangs praktijkhouder zijn geworden;
• huisartsen die serieus overwegen om de stap van
hidha of waarnemer naar praktijkhouder te maken en
zich willen voorbereiden op deze nieuwe rol.
Daarnaast nemen derdejaars aios, vanuit de Huisarts
opleiding UMCG, deel aan de cursus.

In de tweede fase (2x2 dagen) wordt u een aantal
‘management-instrumenten’ aangereikt. Hierin worden
diverse thema’s behandeld en voor uw praktijk uitgewerkt. U krijgt drie intervisiebijeenkomsten (à 2,5 uur)
onder begeleiding van een van de kerndocenten van de
cursus. Tijdens de intervisie kunt u extra inzoomen op
uw eigen situatie.

Wat staat centraal in 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:
• De cursus is een combinatie van leren in de praktijken
cursorisch onderwijs.
• Uw praktijk heeft een centrale plaats in de cursus.
Er wordt gewerkt met opdrachten die in de praktijk
worden uitgevoerd.
• U verwerft competenties op het gebied van medisch
leiderschap, ondernemerschap en management in de
praktijk.

Thema’s tijdens de cursus
De huisarts:
•
•
•
•
•
•
•
•

in het Nederlands zorglandschap
als financieel manager
als werkgever: personeelsbeleid
als facilitair manager: bouw, inrichting en ICT
als teamplayer
als timemanager
als manager van operationele processen
en het kwaliteitsbeleid
als regisseur; samenwerkingsvormen en
multidisciplinair werken

’De cursus biedt een mooie kans om je, samen
met collega’s, op een toegankelijke manier te verdiepen in de verschillende aspecten van het managen
van een huisartspraktijk.’
Jisca Meijer, huisarts

Praktische informatie
Aantal deelnemers Maximaal 20 deelnemers
Duur

Over een periode van 3 maanden:
13 dagdelen + 3 intervisie-bijeenkomsten à 2,5 uren.

Tijdsinvestering

80 uur (zelfstudie, voorbereiding bijeenkomsten, uitwerken opdrachten)

Locatie

UMCG, Groningen

Accreditatie

25 punten

Voor inschrijving en meer informatie over de kosten, inschrijving en data zie website:
http://www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/cursus-praktijkmanagement-voor-huisartsen
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