• contact met leuke,
jonge collega’s
• meer dynamiek in jouw praktijk

• eigen kennis en vaardigheden
actueel houden
• een nieuwe uitdaging
• de volgende generaties mee opleiden
• de toekomst van de huisartsgeneeskunde
mee verzekeren

Werk mee aan de opleiding
van jonge artsen en
neem vandaag nog
contact met een van
de aanspreekpunten.

Getuigenissen van collega’s
“Na een tijdje werd het zelfs spannend en keek ik er naar
uit om met een jonge, dynamische collega te discussiëren
over het vak.”
Een patiënte zei onlangs: “De stagiaire vroeg me om
eens al mijn problemen op een rijtje te zetten. Zo heb
ik het anders leren bekijken.” En dat heeft mij ook aan
het denken gezet.
“Ik dacht dat ik mijn dossiers duidelijk invulde.
Dat kon toch wel beter, ondervond ik na enkele dagen
stagebegeleiding.”
“Ik steek er wel tijd en energie in maar het brengt ook
iets bij. Het opzoeken van een medisch probleem door
een zoekvraag te formuleren op het internet, daar kon
ik nog wat van leren.”
...
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• voldoening door het overdragen
van deskundigheid

Interesse om

studenten
geneeskunde

of

huisartsen-in-opleiding

te begeleiden ?

V.U. Guy Gielis,
Interuniversitair Centrum
voor HuisartsenOpleiding
(ICHOvzw)

31-05-2012 09:48:29

De toekomst van de Vlaamse
huisartsgeneeskunde, en dus ook
jouw toekomst, wordt voor een groot
deel bepaald door het aantal en
de kwaliteit van de aankomende
jonge collega’s met wie je later onder
een of andere vorm zal samenwerken.

Opties

Er zijn verschillende manieren om mee te werken aan
de opleiding van studenten (huisarts)geneeskunde:

Stageplaats basisopleiding geneeskunde
Je geeft elke student geneeskunde de kans
om kennis te maken met de eigenheid van
huisartsgeneeskunde. Sommige stages duren
slechts enkele dagen per student,
andere maximum 3 à 4 weken.

Stagebegeleider geneeskunde jaar 7
Je biedt de studenten huisartsgeneeskunde een
goed beeld van het beroep. Deze stages omvatten
1 à 2 maanden per student.

voor
Huisartsen-in-opleiding in jaar 8 en 9
De huisartsen-in-opleiding doen zelfstandig
consultaties en huisbezoeken in jouw praktijk.
Je leert hen de echte knepen van het vak door
dagdagelijks samen te werken en te leren in jouw
praktijk gedurende 1 of 2 jaar.

Interesse om stagebegeleider
of praktijkopleider te worden?
Stages

Stages vormen één van de hoekstenen van
de opleiding (huisarts)geneeskunde. Dat heb je wellicht
ook zelf kunnen ondervinden wanneer je vroeger
het vak kon leren van ervaren collega’s.

Zelf een student begeleiden?

Je kan ook deel uitmaken van het netwerk van Vlaamse
stagebegeleiders en praktijkopleiders en zo ook
meewerken aan het uitbouwen van een kwaliteitsvolle
huisartsgeneeskunde in Vlaanderen.
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Als coördinator voor intervisiesessies
of als staflid
Een stagemeester-coördinator begeleidt seminaries
voor een 12-tal huisartsen-in-opleiding. Er zijn ook
mogelijkheden om als staflid mee te werken aan
diverse aspecten van de uitbouw van de opleiding.

Is dit wel haalbaar voor mij?

Uiteraard ondersteunen de universitaire centra je bij
deze opleidingstaak: je krijgt vooraf informatie en
logboeken, je kan inschrijven voor geaccrediteerde
gratis opleidingen/bijscholingen, je kan gebruik maken
van informatiedatabanken via het EBM Practice Net.

Waar krijg ik
meer informatie?

Je kan meer informatie vragen
of jouw interesse doorgeven aan
onderstaande contactpersonen
waarbij je studenten kan
begeleiden van verschillende
universiteiten en verschillende
jaren:

stages jaar 2 – jaar 7 van de KULeuven:
www.achg.be
jan.delepeleire@med.kuleuven.be
johan.buffels@med.kuleuven.be
016/33 74 68
stages jaar 1 – jaar 7 van de Universiteit Gent:
www.primarycare.ugent.be
thierry.christiaens@ugent.be
09/332 33 12
stages jaar 2 – jaar 7 van de Universiteit Antwerpen:
www.huisartsgeneeskunde.be
kristin.hendrickx@ua.ac.be
03/265 25 29
stages jaar 2 – jaar 7 van de Vrije Universiteit Brussel:
http://huis.vub.ac.be
hkartoun@vub.ac.be
052/37 21 12
stages jaar 3 van de Universiteit Hasselt:
marjan.vandersteen@uhasselt.be
011/26 85 12
praktijkopleider voor een haio (jaar 8 en 9):
www.ICHO.be
po@icho.be
016/33 27 00
stagemeester-coördinator voor haio’s (jaar 8 en 9):
jo.goedhuys@med.kuleuven.be
0474/38 83 18
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