MODELINSTRUCTIE VOOR HUISARTSEN IN OPLEIDING IN DE HUISARTSPRAKTIJK
Considerans
Overwegende, dat
- de huisarts in opleiding (aios) een opleidingsovereenkomst heeft gesloten met de afdeling Huisartsopleiding
waarin deze zich verplicht heeft de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten en
zich daarbij te gedragen naar de gewoonten en regels van de opleidingspraktijk;
- door de huisartsopleider (hao) aanwijzingen met betrekking tot werkzaamheden in het kader van de
patiëntenzorg worden gegeven;
- de verantwoordelijkheid tot supervisie bij de patiëntenzorg gedragen wordt door de hao, of bij diens
afwezigheid door de door hem schriftelijk aangewezen vervanger;
- de aios als arts bevoegd is tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst en als
zodanig een eigen medische verantwoordelijkheid heeft;
- het uit het oogpunt van rechtszekerheid voor zowel de aios, hao als patiënt gewenst is te beschikken over
een instructie voor het verrichten van handelingen op het gebied van de huisartsgeneeskunde;
- is door de hao en aios de volgende instructie vastgesteld:
1

Begripsbepaling

In deze instructie wordt de begripsbepaling gehanteerd zoals in het kaderbesluit CHVG april 2004.
2

Algemene bepalingen

2.1 De aios is op grond van de opleidingsovereenkomst verplicht opgedragen werkzaamheden in het kader van
de patiëntenzorg en/of de opleiding tot huisarts nauwgezet en naar beste kunnen te verrichten, met
inachtneming van:
- geldend recht;
- door de hao vastgelegde reglementen en voorschriften;
- de vigerende standaarden;
- de eventueel bij opdracht of tijdens uitvoering gegeven aanwijzingen.
2.2 De aios is verplicht alleen opdrachten te aanvaarden indien hij redelijkerwijs mag aannemen dat hij beschikt
over de bekwaamheid die is vereist voor het behoorlijk uitoefenen van die opdracht.
2.3 De aios heeft ten opzichte van een patiënt en ten opzichte van de hao het recht op grond van ernstige
gewetensbezwaren te weigeren een bepaalde handeling te verrichten. Hieronder kunnen ook zwaarwegende
morele bezwaren vallen. Hij dient de zorg voor de patiënt dan over te dragen aan de hao.
2.4 De hao is verantwoordelijk voor de begeleiding van de aios en houdt toezicht op de werkzaamheden van de
aios. Gedurende de opleiding zal de aios in toenemende mate in staat moeten zijn zelfstandig te werken. De
begeleidingstaak van de hao zal in overeenstemming hiermee dan ook geleidelijk veranderen van een
intensief controlerende naar een meer op afstand begeleidende. Aan het eind van de opleiding dient de aios
in staat te zijn als zelfstandig huisarts te functioneren.
2.5 De aios is verantwoordelijk voor de uitoefening van taken die hem door de hao en conform de taak/functieomschrijving zijn opgedragen.
2.6 Bij deelname aan diensten van de aios fungeert de hao als achterwacht (deze dient bereikbaar en
beschikbaar te zijn).
2.7 De werktijden van de aios, inclusief het aantal avond-, nacht- en weekenddiensten zijn vastgelegd in de
arbeidsovereenkomst met de SBOH en/of de opleidingsovereenkomst.
3

Werkverdeling

3.1 De hao stelt in overleg met de aios een plan op voor de werkverdeling. De door de aios te bereiken
leerdoelen worden hierin verwerkt.
3.2 Regelmatig en volgens aanwijzingen van de afdeling Huisartsopleiding vinden leergesprekken,
begeleidingsgesprekken c.q. besprekingen plaats tussen aios en hao.
4

Huisartsgeneeskundige handelingen

4.1 De aios verricht huisartsgeneeskundige handelingen in de praktijk en tijdens de visites, uitsluitend in
opdracht van, na vooraf verkregen toestemming van, dan wel onder leiding van de hao.
4.2 De aios treedt in beginsel zelfstandig op in het kader van de zorgverlening aan de patiënten, waar het gaat
om de bevoegdheden als basisarts.
5

Handelingen buiten reguliere werktijd

5.1 De aios verricht in beginsel dezelfde handelingen zelfstandig c.q. onder leiding van de hao als binnen de
reguliere werktijd.
6

Overleg en meldingen

6.1 Handelingen waarvoor geen overleg met de hao is vereist betreffen:
- eenvoudige handelingen die volgens de vigerende medische protocollen worden uitgevoerd.
6.2 Voor de zorg aan patiënten geldt dat de aios in principe overlegt met de hao over elke patiënt wiens
(verandering van de) toestand daartoe aanleiding geeft. Met name vindt overleg plaats over:
- vastgestelde (dreigende) complicaties en de eventuele behandeling hiervan;
- het verwijzen naar specialisten die nog niet bij de zorgverlening aan de patiënt in kwestie betrokken
zijn.
6.3 De aios is verplicht overleg te voeren met de hao in geval van twijfel en meer in het bijzonder indien de
toestand van de patiënt daartoe aanleiding geeft.
6.4 De aios meldt bij de hao:
- een verstoorde relatie met een patiënt, familie en medewerkende in de praktijk of andere hulpverlener,
etc;
- alle belangrijke (voorgenomen) beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor derden opnamen,
euthanasie, werkafspraken met functionarissen binnen of buiten de praktijk, afwijken van bestaande
protocollen, etc.).
7

Verslaglegging

De aios houdt het medisch dossier bij met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Dit wil zeggen dat hij
registraties maakt van de gegevens omtrent de gezondheidstoestand van de patiënt en de te diens aanziens
uitgevoerde verrichtingen en ook andere gegevens of documenten toevoegt aan het dossier, een en ander
voorzover dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening.

8

Slotbepaling

In alle gevallen met betrekking tot het verrichten van handelingen op het gebied van de
geneeskunst voor wat betreft het specialisme huisartsgeneeskundige zorg door een aios,
waarin deze instructie niet voorziet, beslist de hao.

