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Bericht namens Huisartsopleiding Nederland: 

Gevolgen van coronatijd voor 
opleidingstrajecten 
Aan alle aios huisartsgeneeskunde en opleiders 
 
Geachte aios, opleiders en docenten, 

We leven in bijzondere, onzekere tijden en het is onbekend hoe lang dit nog 
gaat duren. Dat levert zorgen op. Tegelijkertijd zien we veel bijzondere 
inspanningen en initiatieven van aios en opleiders/stagebegeleiders om 
deze periode zinvol in te vullen. 

In deze brief willen wij - de opleidingshoofden, de LHOV en de LOVAH - u 
meenemen in een aantal corona gerelateerde onderwerpen waar we 
gezamenlijke afspraken over hebben gemaakt. De meeste onderwerpen zijn 
tevens door de instituten met u gecommuniceerd. 

Samen komen we verder 
Wij signaleren vragen en zorgen over de consequenties van deze coronatijd 
voor de opleiding. Dat begrijpen wij goed. Ook wij hebben zorgen. Daarom 
hebben de opleidingen en de SBOH samen met de LHOV en de LOVAH elke 
week overleg om de belangrijkste knelpunten rond opleidingstrajecten te 
bespreken. Gelukkig hebben lang niet alle aios problemen, maar door de 
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coronatijd lopen opleidingstrajecten soms anders dan gepland. Door 
gezamenlijk op te trekken, vinden we steeds pragmatische oplossingen. 

Individueel maatwerk bij zorgen over voortgang 
De RGS heeft bepaald dat er in principe geen consequenties zijn van de 
coronatijd voor de opleidingsduur. Dat vinden wij geruststellend. Verder is 
door de opleidingshoofden besloten om de impact op de 
opleidingstrajecten individueel te beoordelen en zo nodig aan te passen. 
Individueel maatwerk dus en geen collectieve verlengingen of vertragingen. 
Voor vragen over individuele opleidingstrajecten m.b.t. corona neemt u 
contact op met de groepsbegeleiders* van uw opleidingsinstituut. 

Dienstdoen op de huisartsenpost 
De coronatijd biedt aios de kans om van dichtbij mee te maken wat een 
pandemie voor de zorg betekent en hoe de reguliere zorg in korte tijd 
getransformeerd werd in ‘schone’ en ‘verdachte’ stromen. Het risico bestaat 
echter dat aios hierdoor onvoldoende gebruikelijke huisartsgeneeskundige 
zaken zien. Zo leidt de schaarste aan PBM** ertoe dat het visite rijden bij 
verdachte patiënten voor de eerstejaars en begin derdejaars aios in de knel 
komt. Het is dan zaak om hiervoor compenserende leersituaties te creëren, 
zoals opstarten van het leertraject ‘telefonische triage’ en werken met 
beeldbellen. Hoewel op een aantal posten de rol van de aios in de knel lijkt 
te komen, constateren we dat op de meeste posten samen met opleiders, 
aios en opleidingscoördinatoren een grote bereidheid bestaat om creatief 
met deze bijzondere omstandigheden om te gaan, waardoor de dreigende 
achterstand in het leren dienstdoen wordt gecompenseerd. Hoe om te gaan 
met de inzet van aios tijdens de coronacrisis staat beschreven in het Q&A-
groeidocument (zie hierna). 

Vragen en antwoorden in coronatijd 
Om de inzet van aios samen in veilige banen te leiden en zoveel mogelijk te 
blijven bijdragen aan de competentieontwikkeling van aios, bundelen we 
doorlopend vragen en antwoorden in het Q&A-groeidocument. De vragen 
gaan over zaken als het dienstdoen, calamiteitsinzet, supervisie en 
registratie in deze coronatijd. Het Q&A-groeidocument wordt geregeld 
aangevuld en is beschikbaar op huisartsopleiding.nl en - aangepast aan 
regionale verschillen - via de opleidingsinstituten. 

Toetsingen 
Er zijn ook vragen van aios over het wegvallen van de LHK. Met deze aios 
hebben de instituten individueel contact opgenomen, zodat een oplossing 
op maat kan worden gevonden. We verwachten nu dat de LHK eind 
september wél kan plaatsvinden, zo nodig in aangepaste vorm. Wat betreft 
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toetsing blijft het uitgangspunt het landelijk toetsplan. De instituten hebben 
een vergelijkbaar toetsbeleid met vaststaande termijnen. Er kunnen kleine 
verschillen tussen instituten bestaan. 

Aangepaste selectieprocedure 
De selectieronde van nieuwe aios voor de start in september is anders 
verlopen dan gebruikelijk. Dit heeft geresulteerd in zorgen en vragen. De 
briefselectie is volgens de gebruikelijke procedure verlopen. De LHK en 
STARR-selectie hebben geen doorgang kunnen vinden. De 
plaatsingsprocedure wordt middels loting uitgevoerd met alle sollicitanten 
die door de briefselectie zijn. Sollicitanten die tijdens een eerdere ronde 
geschikt maar niet geplaatst waren, zullen automatisch worden toegelaten 
tot de opleiding. Dat de start daarmee anders verloopt dan verwacht 
beseffen we goed. We hebben echter vertrouwen in opleiders, docenten en 
toetsers en gaan ervan uit dat we in staat zijn om de nieuwe aios in drie jaar 
tijd tot goed gekwalificeerde huisartsen op te leiden. Zij moeten - net als 
alle andere aios - uiteindelijk voldoen aan de eisen uit het Landelijke 
Opleidingsplan (LOP). We gaan evalueren of er binnen deze groep meer 
uitvallers of meer verlengde trajecten plaatsvinden. 

Tot slot 
De bijzondere coronatijd levert soms lastige opleidingssituaties op. Aan de 
andere kant is het leren omgaan met steeds veranderende situaties en 
richtlijnen ook zeer belangrijk. Voor de langere termijn werken we enkele 
scenario’s uit, met aandacht voor onder meer de mogelijkheden om online 
onderwijs verder te ontwikkelen en het starten van onderwijs in kleinere 
groepen. 

Het is bemoedigend dat er door u samen zoveel moois wordt gerealiseerd. 
Daarom spreken we hierbij dan ook onze waardering uit voor deze inzet, 
creativiteit en flexibiliteit. Door goed samen te werken en oplossingen te 
vinden, zowel landelijk als op lokaal niveau, hebben we er vertrouwen in dat 
deze coronatijd op een bijzondere manier bijdraagt aan de ontwikkeling van 
aios. 

Vriendelijke groet, 

Hoofden van de acht opleidingsinstituten 
Bestuur LOVAH 
Bestuur LHOV 
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Informatie in coronatijd:  

• Voor werkgever gerelateerde onderwerpen: kijk op de website van 
SBOH, met vragen en antwoorden, bijvoorbeeld over buitengewoon 
verlof en vakantiedagen. 

• Voor de planning van spoedzorgcursussen: kijk op de website van 
Schola Medica. 

• Voor vragen rond de inzet van aios (Q&A): kijk op huisartsopleiding.nl. 
• Voor vragen over individuele opleidingstrajecten: groepsbegeleiders van 

uw instituut. 

* groepsbegeleiders worden ook wel groepsdocenten genoemd. 
** PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen 
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