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Nieuwsbrief januari 2019
Geachte collega,
Graag wil ik je een voorspoedig, sprankelend en verrassend 2019 toewensen. Een jaar
waarin je hopelijk mooie stappen kunt zetten op het pad van je carrière als huisarts.
In het komend jaar kan onze beroepsgroep een spannende ontwikkeling tegemoet zien:
herijking van de kernwaarden van ons vak. Wat betekent dat voor jou als huisarts van de
toekomst?
We zien een forse toename van het aantal huisartsen, terwijl het aantal praktijkhouders
stabiel blijft. Om na te gaan wat de beweegredenen zijn van jonge collega’s om een andere
positie te kiezen hebben we Newcom gevraagd om een marketing studie uit te voeren: hoe
ziet de jonge huisarts haar positie binnen het zorgveld in de komende vijf jaar? Ik licht er
enkele punten uit.
Voor waarnemers blijkt er een forse drempel te zijn om praktijkhouder te worden. Als reden
geven ze aan dat ze graag eerst meer ervaring willen opdoen, baas willen blijven over hun
eigen tijd, vaker van werkkring willen veranderen, opzien tegen de hoge werkdruk en
complexiteit van het praktijkhouderschap. Wel gaven veel waarnemers aan dat ze graag
een eigen vaste patiëntenpopulatie voor langere tijd zouden willen hebben. Ook bleek er
behoefte aan adequate scholing over praktijkvoering. Het is voor de onderzochte groep niet
duidelijk waar ze hiervoor de juiste scholing kunnen vinden. Voor ons een stimulans om
PROFclass verder te perfectioneren!
Hoe gaat het met PROFclass?
In het afgelopen jaar heeft de LHV Academie de PROFclass tweemaal uitgevoerd.
Huisartsen die de cursus gevolgd hebben zijn razend enthousiast: “Nu heb ik er pas echt
goed zicht op wat er komt kijken bij praktijkvoering” en “Had ik deze scholing maar eerder
gevolgd!”.

Module 1 van PROFclass is in aangepaste vorm als pilot op twee huisartsinstituten
aangeboden aan derdejaars aios. De evaluatie was wederom uiterst positief: “Nu weet ik
welke praktijk bij me past, waar ik op moet letten bij de keuze van een werkplek of
praktijk!”.
Conclusie: de inhoud van PROFclass staat, het juiste tijdstip van aanbieden aan de
doelgroep vergt nader onderzoek.
Op basis van de evaluaties van de deelnemers aan PROFclass en de bevindingen bij de
marketing studie hebben de bij PROFclass betrokken partijen besloten om te onderzoeken
of een doorlopende leerlijn m.b.t. praktijkvoering ontwikkeld kan worden: startend in de
opleiding en doorlopend in de beroepsfase. Zodat de huisarts de scholing kan vinden die
past bij de behoefte op dat moment.
Dat is onze uitdaging voor 2019. Je gaat zeker nog van ons horen.
Wil je ook starten met PROFclass?
• Op 7 februari 2019 start module 2. Meer informatie klik hier.
• Op 28 maart 2019 start module 1. Meer informatie klik hier
Ik zie je graag het komend jaar op een van onze cursussen.
Meer info op www.profclass.nl. Vragen? info@profclass.nl.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Guldemond-Hecker
Programmaleider PROFclass
Tel: 06-11319864
NB voorgaande nieuwsberichten zijn in te zien op www/profclass.nl/nieuwsberichten
PROFclass© Een post-specialistische opleiding op het gebied van praktijkmanagement, regievoering en
ondernemerschap voor huisartsen, die hun management- en organisatievaardigheden willen ontwikkelen,
verdiepen of verbreden.

PROFclass
info@profclass.nl
www.profclass.nl

Klik hier als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

