Apozem is een opleidingsinstituut dat zich met name
bezighoudt met het ontwikkelen en uitvoeren van
leergangen/trainingen/bijscholingen op het gebied
van de 1e lijn gezondheidszorg en welzijn.

Managementcursus voor
huisartsen

Open je armen voor verandering,
Maar laat je eigen waarden niet los.
(Dalai Lama)
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Managementcursus voor huisartsen
Tijdens de huisartsenopleiding moet meer aandacht komen voor praktijkmanagement. Dat is
één van de conclusies uit een onderzoek van het Nivel onder alumni van alle
huisartsenopleidingen in Nederland. Pas afgestudeerde huisartsen geven verder aan tevreden
te zijn met de opleiding die zij hebben gevolgd.
Tevreden over opleiding
Het Nivel monitort iedere paar jaar de tevredenheid onder huisartsen in opleiding en
afgestudeerde huisartsen over de door hen gevolgde opleiding. Bij de meest recente peiling
(2019) onder alumni kwam naar voren dat er behoefte is aan meer scholing over
praktijkmanagement. Hieraan gerelateerd hadden alumni ook meer willen leren over hun rol
als huisarts binnen het zorgstelsel en over de juridische aspecten van praktijkvoering. Dit
bleek uit zowel focusgroepgesprekken als een enquête die het Nivel heeft gehouden.
Voorbereiding op de toekomst
Vooral in het derde jaar van de opleiding kan er meer aandacht naar praktijkmanagement
gaan, volgens de alumni. Zij denken aan onderwerpen als omgaan met zorgverzekeraars,
praktijkovername, ondernemerschap en personeelsmanagement. In het derde jaar van de
opleiding beginnen huisartsen in opleiding namelijk vaak actiever na te denken over het al dan
niet overnemen of starten van een huisartsenpraktijk. Van de alumni vindt 93 procent dat
praktijkmanagement een vast onderdeel moet worden van het curriculum.
(bron: waarneembemiddeling.nl)

Apozem wil hier op anticiperen door middel van het aanbieden van een vijfdaagse training
voor huisartsen. Mede ingegeven vanuit de wens van cursisten van de Leergang
Praktijkmanagement 1e, waarin zij hebben aangegeven dat het ook voor
praktijkhouders/huisartsen goed zou zijn om een basis te krijgen op het gebied van
management.
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Doel van de cursus
Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers zicht gekregen op een aantal basale
aspecten met betrekking tot het managen van de eigen praktijk. Thema’s die behandeld
zullen worden zijn een algemene oriëntatie op het gebied van praktijkmanagement, de
praktijk in relatie met haar externe omgeving, personeelsmanagement, financieel
management en kwaliteitsbeheer. Tijdens de vijfde bijeenkomst (de integratiebijeenkomst)
zullen de diverse aspecten van management met elkaar worden verbonden aan de hand
van casuïstieken.

De bijeenkomsten
Bijeenkomst 1

18.00 – 18.15 uur: Kennismaking
18.15 – 19.30 uur: Algemene oriëntatie praktijkmanagement
19.30 – 21.00 uur: De praktijk en haar externe omgeving

Bijeenkomst 2

18.00 – 21.00 uur: Personeelsmanagement

Bijeenkomst 3

18.00 – 21.00 uur: Financieel management

Bijeenkomst 4

18.00 – 21.00 uur: Kwaliteitsbeheer

Bijeenkomst 5

18.00 – 20.45 uur: Intregatiebijeenkomst
20.45 – 21.00 uur: Uitreiking Bewijs van Deelname

Doelgroep
•
•

Praktijkhouders
Huisartsen

Werkwijze
Voor alle bijeenkomsten geldt dat het interactieve bijeenkomsten zullen zijn. Naast
kennisoverdracht zullen de deelnemers worden uitgedaagd om hun eigen praktijk onder een
vergrootglas te leggen, om zodoende te komen tot een optimalisatie van de eigen
bedrijfsvoering. De literatuur welke wordt aangeboden zal met name ten doel hebben als
naslagwerk.
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Docenten
De Managementcursus voor huisartsen wordt uitgevoerd door trainers en docenten die
ervaring hebben met zowel de gezondheidszorg als het management. Daarnaast zijn zij ook
betrokken bij de leergang Praktijkmanagement 1e lijn van Apozem.

Groepsgrootte

Data en locatie

Kosten en inschrijving

De cursus kent een minimum aantal van zes en een
maximum aantal van zestien deelnemers.
De cursus wordt georganiseerd in een aantal regio’s.
Voor cursuslocaties en data: zie onze website
www.apozem.nl
Het inschrijfgeld voor de cursus Management voor
huisartsen bedraagt € 800,00. Dit bedrag is inclusief de
cursusmap, het cursusmateriaal, koffie/thee/soep en
broodje en een Bewijs van Deelname.
U kunt zich voor deze cursus inschrijven via onze website
www.apozem.nl.

Accreditatie

Deze cursus zal worden geaccrediteerd bij het GAIA,
cluster 1.
De coördinator van deze cursus is Bob Schouten. Hij is
zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar. Zijn
contactgegevens zijn:

Inlichtingen

e-mail: bobschouten@apozem.nl
telefoon: 085 - 047 90 63
mobiel: 06 – 5120 6398
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