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Wat doet de SBOH?

Verhuizing

De stichting SBOH financiert sinds 1989 de

Op 28 februari 2017 verhuisde de SBOH van de

huisartsopleiding, sinds 2007 de opleiding

Domus Medica naar gebouw ’t Hart aan de

tot specialist ouderengeneeskunde en sinds

Orteliuslaan in Utrecht. Daarmee werd de SBOH

2016 de opleiding tot arts voor verstandelijk

herenigd met Schola Medica en Huisartsopleiding

gehandicapten. De belangrijkste taak is het

Nederland. Deze organisaties waren al langer in

werkgeverschap voor deze medisch specialisten

’t Hart gevestigd. Ook SOON heeft inmiddels haar

in opleiding. Door de onafhankelijkheid van de

intrek genomen in dit gebouw.

SBOH staat de opleidingskwaliteit centraal en
niet de zorgproductie.

werknemers alle opleidingskosten aan opleiders

Waar doet de SBOH
het van?

en opleidingsinstituten en ondersteunt zij een

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en

groot aantal centrale projecten en activiteiten.

Sport (VWS) is ervoor verantwoordelijk dat

De bureaukosten van de SBOH zelf zijn laag en

er voldoende medisch specialisten worden

bedragen minder dan 2% van het beschikbare

opgeleid. Deze vervolgopleidingen worden

opleidingsgeld.

bekostigd via de beschikbaarheidbijdrage voor de

Daarnaast betaalt de SBOH voor haar

vervolgopleidingen tot (medisch) specialist.
De verwachting is dat de SBOH per 1-1-2019

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt

haar dienstverlening kan uitbreiden naar andere

van VWS jaarlijks een aanwijzing om de

vervolgopleidingen.

beschikbaarheidbijdrage toe te kennen aan
opleidingsinrichtingen, waaronder de SBOH.
Het Zorginstituut is beheerder van het
Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Algemeen
Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). De
beschikbaarheidbijdrage voor de (medische)

Stakeholdersbijeenkomst
met Raad van Toezicht
Op dinsdag 7 november 2017 organiseerde de
Raad van Toezicht van de SBOH een stakeholdersmiddag, om te brainstormen over de toekomst van
het huisartsenvak en de opleiding. Centraal stond
de vraag: wat kan de SBOH, in samenwerking met
de huisartsopleiding en de huisartsopleiders, doen
om de ontwikkelingen van het vak en de benodigde
opleiding te faciliteren, qua werkgeverschap, financiering en randvoorwaarden.

vervolgopleidingen komt uit deze fondsen.

De opbrengsten van deze middag neemt de SBOH

Het Zorginstituut verzorgt de betaling van de

mee in haar meerjarenbeleid.

beschikbaarheidbijdrage.
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Opleiding in getallen
Huisartsopleiding
Instroom 2017

724

1e jaars

702

2e jaars

698

3e jaars
Totaal

820
2.220

Aios in cijfers
Uitstroom 2017:

673

Opleiding succesvol beëindigd

637

Opleiding voortijdig verlaten

36

94

1e jaars

102

2e jaars

96

3e jaars

147

Totaal

345

17

2e jaars

15

3e jaars

0

Totaal

32

2017

312

Man

24%

17%

10%

271

Vrouw

76%

83%

90%

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

297

Gemiddelde leeftijd

31

33

35

Leids Universitair Medisch Centrum

236

Omvang dienstverband

95%

90%

92%

Maastricht UMC

223

Radboudumc Nijmegen

329

Universitair Medisch Centrum Groningen

247

2017

2016

Universitair Medisch Centrum Utrecht

302

2,9%

2,9%

Uitstroom 2017

107

Opleiding succesvol beëindigd

92

Opleiding voortijdig verlaten

15

(x € 1.000)
Salarissen en kosten aios

Verdeling naar opleidingsinstituut
VU Medisch Centrum-Gerion Amsterdam

Het gemiddelde ziekteverzuim
onder alle aios

Waaraan besteedt de SBOH haar geld?*

148
70
127

Opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten
1e jaars

2017

VU Medisch Centrum Amsterdam

Radboudumc Nijmegen

17

2017

AMC-Universiteit van Amsterdam

Leids Universitair Medisch Centrum

Instroom 2017

Opleiding tot Arts
voor Verstandelijk
Gehandicapten

Huisartsopleiding

Verdeling naar opleidingsinstituut

Opleiding specialisme Ouderengeneeskunde
Instroom 2017

Opleiding
specialisme
Ouderengeneeskunde

3

Opleiding succesvol beëindigd

0

Opleiding voortijdig verlaten

3

Opleiding tot Arts
voor Verstandelijk
Gehandicapten

118.700

20.300

2.000

Vergoedingen opleidingsinstituten

50.100

6.400

900

Vergoedingen opleiders

16.600

4.200

400

Schola Medica

4.800

700

100

Huisartsendienstenstructuren

2.300

Bureaukosten

3.000

500

100

195.500

32.100

3.400

4.000

9.200

700

191.500

22.900

2.700

Totaal
Uitstroom 2017

Huisartsopleiding

Opleiding
specialisme
Ouderengeneeskunde

Ontvangen stagevergoedingen en
overige opbrengsten
Totaal
* Voorlopige cijfers 2017
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Haal meer uit je HIS
De pilot HISdata is een initiatief van de SBOH en Huisartsopleiding
Nederland en is ontstaan vanuit de constatering dat de data in het
Schola Medica is een afdeling van de SBOH voor

In totaal werden in 2017 ruim 2500 aios,

huisartsinformatiesysteem (HIS) mogelijkheden bieden om de

de organisatie van centraal onderwijs voor aios.

opleiders, docenten en overige cursisten

opleiding tot huisarts te verrijken en te verbeteren.

De nadruk ligt op spoedeisende geneeskunde.

getraind. Daarnaast is Schola Medica in

Het ontwikkelde aios-dashboard geeft een goed beeld van de

De inhoud van het onderwijs wordt ontwikkeld

toenemende mate in trek als vergadercentrum

verrichtingen van de aios en de variatie in ziektebeelden die de aios

door Schola Medica aan de hand van de door

voor medische doelgroepen.

in de opleidingspraktijk tegenkomt. Hiermee kan de voortgang van

Huisartsopleiding Nederland, SOON en AVG

aios worden gemonitord en kunnen lacunes worden gesignaleerd.

vastgestelde leerdoelen. In de STAR(t)class

Begin 2018 wordt Schola Medica verzelfstan-

In 2017 werd de pilot afgerond. Het dashboard blijkt gebruiksvriendelijk en levert betrouwbare en

wordenaios en opleiders door middel van

digd. De nieuwe stichting Schola Medica komt

nuttige informatie op voor verdere verbetering van de kwaliteit van de opleiding. De hoofden van de

vaardigheidsonderwijs en scenariotraining

onder gezamenlijk bestuur van Huisartsoplei-

huisartsopleiding zijn enthousiast over het aios-dashboard en nemen in 2018 de implementatie

voorbereid op hun werk bij de huisartsenpost, de

ding Nederland, SOON en SBOH.

binnen de opleiding ter hand.

SEH-afdeling of het verpleeghuis. Schola Medica
organiseert op aanvraag ook op maat gesneden

Ouderengeneeskunde

cursussen spoedzorg voor diverse doelgroepen.

Er zijn veel vacatures in de ouderengeneeskunde. Het aantal opleidingsplaatsen wordt in 2018
dan ook verder verruimd, echter de instroom in de opleidingen blijft vooralsnog te laag. Daarom
ondersteunt de SBOH de campagne om kandidaten te werven. Op de website ouderengeneeskunde.nu
vertellen aios en specialisten ouderengeneeskunde over hun werk. Dat doen ze met video’s, blogs, vlogs
en reportages. Ook maken aios en specialisten ouderengeneeskunde tijd vrij voor meeloopdagen en
gesprekken met geneeskundestudenten en (basis)artsen die meer willen weten over het beroep.
PROFclass© is een opleiding op het gebied van

Als onderwijsmiddel wordt een serious game

praktijkmanagement, regievoering en onderne-

gespeeld. Deze game, ontwikkeld door het NIVEL,

Over de grens

merschap voor huisartsen die hun management-

stelt de deelnemers in staat om op basis van

Contact met collega’s uit andere landen be-

en organisatievaardigheden willen ontwikkelen,

scenario's in een levensechte, uitdagende maar

vordert de uitwisseling van kennis en ervaring.

verdiepen of verbreden. Het is een gezamenlijk

veilige leeromgeving te oefenen in strategisch

Daarom stimuleert de SBOH het bezoek aan

initiatief van SBOH, LHV, NHG en Huisartsopleiding

management. De deelnemers waardeerden de

buitenlandse congressen. Huisartsen in opleiding

Nederland. De diverse modules bieden een goede

PROFclass in 2017 met een 8,3 gemiddeld.

en huisartsopleiders waren met een grote

basis voor huisartsen met managementtaken in

afvaardiging op de WONCA in Praag. Aios oude-

de praktijk en in de wijk of voor de huisarts die als

rengeneeskunde bezochten het congres van de

praktijkhouder aan de slag gaat. Deelnemers

EUGMS in Nice.

schrijven onder meer een ondernemingsplan.
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Bezoekadres
Orteliuslaan 750
3528 BB Utrecht
Postadres
Postbus 19025
3501 DA Utrecht
030 22 72 700
sboh@sboh.nl
www.sboh.nl



