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Beste aios, 

Wat is huisartsgeneeskunde toch een breed vak en wat valt er veel te leren! 
Met al die drukke praktijkdagen, reistijd, sociale afspraken en 
verplichtingen thuis, blijft er echter weinig tijd over om je eens lekker in een 
onderwerp te verdiepen… Herkenbaar? 

Voor ons in elk geval wel! Dat is waarom wij 2 jaar geleden op het idee 
kwamen om podcasts te maken, speciaal voor huisartsen (in opleiding). Met 
deze podcasts hopen we onze collega’s te helpen met betrouwbare 
informatie, die laagdrempelig, on demand en zonder druk beluisterd kan 
worden. Wetenschap, interviews en casuïstiek komen naar je toe terwijl je 
onderweg bent naar de praktijk, lekker met de kinderwagen wandelt, kookt 
of de was aan het vouwen bent. Wat ons betreft dé manier om het nuttige 
met het aangename te verenigen. 

Vanaf begin 2019 hebben wij dit project met veel enthousiasme opgepakt. 
Door startfinanciering van de SBOH, goedkeuring van Huisartsopleiding 
Nederland en de goede samenwerking met de H&W-redactie zijn er 
inmiddels al 16 huisartspodcasts en 24 H&W-podcasts verschenen. Wij 
willen hen daarvoor hartelijk bedanken! Uiteraard zijn er nog vele 
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interessante podcasts in ontwikkeling en minimaal elke maand komt er 
eentje bij. 

Kortom: tijd om jullie, de huisartsen in opleiding van Nederland, hierover te 
informeren! 

Ter introductie bij deze promotiemail, zo vlak voor de LHK-toets, hebben 
we zojuist twee relevante podcasts gepubliceerd. Een kort interview over de 
ins & outs van de LHK-toets én een podcast met 10 interessante quiz- 
vragen om de LHK-toets te oefenen. 

Ook benieuwd geworden? Bekijk onze website of, nog makkelijker: luister 
naar ons via je eigen podcast-app. Zoek dan op ‘huisarts podcast’. Ben je 
nieuw in de podcastscene of wil je je opleider enthousiast maken? Lees dan 
het artikel ‘Wat is een podcast?’. Met aanvullende informatie, uitleg over de 
verschillende podcast-apps, abonneren en tips voor andere leuke podcasts 
van onze redactie. 

Veel luisterplezier! 

Namens Huisartspodcast.nl, 
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