OVEREENKOMST INZAKE DE HUISARTSOPLEIDING

opleidingsinstituut – HDS

Ondergetekenden,
•

het universitaire opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde bij ……………………………………………………

te ………………………………………………………………………………………………………………………………

in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: dhr./mevr. ………………………………………………………. ,

en
•

hoofd van het universitair opleidingsinstituut, hierna: opleidingsinstituut,

de Huisartsen Diensten Structuur ………………………………………………………………………………………
te ………………………………………………………………………………………………………………………………

in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: dhr./mevr.………………………………………………………..

functie: …………………………………………………………… hierna: HDS,

overwegende dat:


het hoofd van het universitaire opleidingsinstituut, op basis van het kaderbesluit CHVG,
verantwoordelijk is voor de organisatie, de inhoud en de kwaliteit van de opleiding;




de leerwerkperiode in de huisartspraktijk plaatsvindt bij een huisarts die is erkend als opleider;

de opleider als huisarts voor de zorg in avond-, nacht- en weekenduren (ANW-diensten) verbonden is
aan de HDS;



de opleiding van de artsen in opleiding tot specialist (aios) huisartsgeneeskunde voor wat betreft de
ANW-diensten plaatsvindt in de huisartsenpost;



er sprake is van een behandelovereenkomst tussen patiënt en HDS;



de opleider de aios in de huisartsenpost begeleidt en de professionele verantwoordelijkheid ex WGBO



de opleider de begeleiding en verantwoordelijkheid kan delegeren aan een andere huisarts in de

voor de inhoud van de zorg door de aios draagt;

huisartsenpost (waarnemend opleider), conform de daartoe gestelde regels in de nota ’Aios op de

huisartsenpost; Leidraad voor het leren dienstdoen’;

gelet op de betreffende regelgeving:
-

-

-

het Kaderbesluit CHVG, in werking getreden op 21 augustus 2008 en zoals nadien gewijzigd;
het Besluit huisartsgeneeskunde, in werking getreden op 21 augustus 2008 en zoals nadien
gewijzigd;

Wet- en regelgeving ten aanzien van kwaliteit van zorg, cliëntenrechten en arbeidszaken.

de nota ’Aios op de huisartsenpost; Leidraad voor het leren dienstdoen’ zoals deze luidt of komt te
luiden.

komen als volgt overeen:
1.

2.
3.
4.

Het hoofd van het opleidingsinstituut stelt na afstemming met de HDS een opleidingscoördinator aan

voor opleidingsinhoudelijke en logistieke zaken betreffende het onderwijs aan aios binnen de
huisartsenpost.

De HDS en het opleidingsinstituut verklaren zich bereid aan het gestelde in de nota ‘Aios op de

huisartsenpost; Leidraad voor het leren dienstdoen’ zoals deze luidt of komt te luiden te voldoen.

De HDS verklaart zich bereid de faciliteiten beschikbaar te stellen die de opleider en het instituut de
mogelijkheden verschaffen het onderwijs conform de regelgeving aan aios te verzorgen. ;

De HDS biedt de opleidingscoördinator de gelegenheid zijn functie naar behoren uit te oefenen.
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5.

6.

Het opleidingsinstituut draagt er zorg voor dat, voorafgaande aan de eerste keer dat de aios in de
huisartsenpost aanwezig is, diens relevante gegevens (NAW-gegevens, BIG-nummer en naam

opleider) aan de huisartsenpost worden gemeld.

De HDS en het opleidingsinstituut zorgen gezamenlijk voor plannen en projectaanvragen om

aanspraak te maken op de bij de SBOH gereserveerde gelden die bestemd zijn voor het creëren van

onderwijs, observatie en feedback en de compensatie van de vertragingstijd voor de huisartsen door
7.

8.

9.

onderwijs (tweede tranche).

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

De Mantelovereenkomst -Huisartsopleiding Nederland - SBOH - InEen zoals deze luidt of zal komen

te luiden, is op deze overeenkomst van toepassing.

De overeenkomst eindigt bij opzegging door één van de partijen, onder de voorwaarde dat de HDS de
aios die reeds werkzaam is op de post, de gelegenheid geeft aan de ANW-diensten van de opleider

deel te blijven nemen conform de regelgeving, tenzij dat in redelijkheid niet van de HDS gevraagd kan
worden;

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

hoofd universitair opleidingsinstituut,

de HDS

Datum: . . . - . . . - . . . . . .

Datum: . . . - . . . - . . . . . .

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . .
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