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Wie?, Wat?, Waarom?

1) Actieplan Veilig Opleiden

opgesteld okt ‘17 t/m okt ‘18

door LOVAH samen met stakeholders

2) ‘Werken aan een veilig opleidingsklimaat in de huisartsopleiding van 
het Radboudumc’

3) www.lovah.nl/veilig-opleiden



Wie?, Wat?, Waarom?

De Huisartsopleiding Nederland committeert zich aan het doel om de 
in het  Actieplan Veilig Opleiden gestelde actiepunten voor januari 2021 
te behalen.



Aanleiding Actieplan

‘14-’16 project vermeend disfunctioneren LOVAH-HN

Terugkerend meldingen van aios over onveiligheid van opleiding

NIVEL enquête ‘18

#Metoo

‘Burnoutepidemie’
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‘één op één’ relatie is vrijwel uniek 
in de medische vervolgopleidingen



Veilig Opleiden

Definitie

In een veilig opleidingsklimaat is de aios ten alle tijde in staat om 
problemen en wensen over zijn opleiding te bespreken. 

Visie

‘Veilig opleiden: Speel open kaart’

Situatie

‘Huisartsopleiding Nederland schept de kaders van onze opleiding’
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“Je kunt pas scoren 
als je de bal hebt”



Huidige situatie 

Bronnen: 

1) NIVEL

‘De kwaliteit van de opleiding tot huisarts anno 2018’

2) LOVAH

Inventarisatie door afdelingen bij instituten (april 2018)

‘Peri-ontkoppelingsperiode enquête’ (online)



Reeds behaalde successen

AMC, VUMC en UMCG nieuwe vertrouwenspersoon, gesprekken 
instituut hoofden met LOVAH afdelingen, samenwerking Radboudumc,  
‘Veilig Opleiden’, 2x op interstavendag, aiotho enquête & artikel H&W, 
LUMC past protocollen aan & thema opleiders tweedaagse, collectieve 
LOVAH inzet, awareness ↑, etc. 

www.lovah.nl/veilig-opleiden, ”vertrouwenspersonen, ‘leidraad 
omtrent ontkoppeling’, ‘peer-support’, meldformulier, POP-enquête” 

http://www.lovah.nl/veilig-opleiden


Bestaande ‘best practice’

”Werken aan een veilig opleidingsklimaat van de  huisartsopleiding in 
het Radboudumc”

3 jaar ontwikkeld door huisartsopleiding Radboudumc (P. Dielissen)

samenwerking LOVAH

Vele actiepunten reeds verwerkt

Gebruikt het!



‘Feedback geven’

1:7 voelt zich niet veilig

NIVEL enquête 2018



‘Ondersteuning bij problemen’

1:4 onvoldoende ondersteuning

NIVEL enquête 2018



‘Aandacht voor omgang met disfunctioneren’

1:2 onvoldoende aandacht v disfunctioneren

NIVEL enquête 2018



1:7 voelt zich niet veilig

‘Veilig inbrengen op terugkomsdag’

NIVEL enquête 2018



POP-enquête, 20 aios LUMC/Erasmus, 2017/18

‘Vindbaarheid vertrouwenspersoon’

LOVAH inventarisatie mei 2018 & POP-enquête: www.lovah.nl/veilig-opleiden



‘ontkoppeling aios-opleider’

NIVEL enquête 2018

1:12 wordt ontkoppeld, maar wat betekend dat?



1:2 kende procedure niet

1:2 is ontevreden 

‘ontkoppeling: procedure & begeleiding’

NIVEL enquête 2018



2:5 had geen nagesprek

‘ontkoppeling: nagesprek

NIVEL enquête 2018



‘beschikbare protocollen’

LOVAH inventarisatie mei 2018

Te vaak ‘nee’ of ‘?’



Actieplan Veilig Opleiden, Waarom?

De Huisartsopleiding Nederland committeert zich aan het doel om de 
in het  Actieplan Veilig Opleiden gestelde actiepunten voor januari 2021 
te behalen.



Hoe nu verder?

Huisartsopleiding Nederland

‘projectopdracht Actieplan Veilig Opleiden’

LOVAH

bestuurslid / Wg onderwijs = aanspreekpunt HN

afgevaardigde afdeling = aanspreekpunt instituut

www.lovah.nl/veilig-opleiden

http://www.lovah.nl/veilig-opleiden


Veilig Opleiden: Speel open kaart

Vragen, opmerkingen, delen, samenwerken?

→ Spreek ons aan of veiligopleiden@lovah.nl

mailto:veiligopleiden@lovah.nl


Aanvullende/ondersteunende info

zie resterende slides



Bijna alle instituten, 1-2x/jaar

‘gebruik van LEOh’

LOVAH inventarisatie mei 2018



1:5 ontevreden over effect evaluaties

‘Effect van aiosevaluaties’

NIVEL enquête 2018



#Metoo onder artsen

Enquête Medisch Contact

3098 artsen, 440 gnk studenten

MEDISCH CONTACT 23 | 7 JUNI 2018



Burnout onder aios

Enquête aiosvereniging De Jonge Specialist

818 aios, 101 anios, 39 apothekers in opleiding

MEDISCH CONTACT 37 | 13 SEPTEMBER 2018



Visie: ‘Speel open kaart’

Gesloten kaart = ieder voor zich  
→ ‘win - lose‘

Open kaart = zoeken naar 
optimale oplossing

→ ‘win - win’



Visie: ‘Speel open kaart’

Streven = zoeken naar 
optimale oplossing

→ ‘win-win’



Brainstorm over LEOH

Uitkomsten van brainstormen aios-opleiders-instituut:

Eerst Combel dan LEOH, 1e LEOH al na 3mnd

Er moet een feedbackmogelijkheid op opleidingsplan van huisartsenpraktijk komen

1x/jr evaluatiegesprek instituut-hao ahv LEOH (en feedback opleidingsplan)

bij onvoldoende score van hao: optioneel driegesprek met instituut-hao-aios

uiterste consequentie is ontkoppelen / ‘no go’ voor hao

Onenigheid over: ‘Combel wel/niet handtekening hao verplicht’

Algemene opmerkingen:

Meer openheid over procedure, protocollen, maak het toegankelijk & vindbaar

Stapsgewijs protocol met duidelijk escalatie momenten, met als uiterste: ‘stoppen’

LOVAH ledenraad 11-18 & Insterstavendag ‘18


