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Nieuwsbrief mei 2018  
Geachte collega, 

De inschrijving voor de nieuwe PROFclass die in september 2018  van start gaat is 
geopend.  
De uitvoering door de LHV Academie vindt plaats in het gebouw van de Schola Medica in 
Utrecht.  
De PROFclass biedt twee modules aan. 

Module 1 De eigen praktijk centraal  
• 27 september 
• 28 september  
• 2 november 
• 30 november 
De kosten voor Module 1 bedragen € 1.290,- voor LHV-leden, € 1.550,- voor niet-leden. 
Doelgroep: alle huisartsen 
Duur: 4 dagen + 32 uur voorbereiding 
Accreditatie: 32 punten 
Groepsgrootte: maximaal 18 personen 

Module 2 Samenwerken in de wijk  
• 6 september 
• 5 oktober 
• 1 november 
• 29 november   
• 20 december 
De kosten voor Module 2 bedragen € 1.625,- voor LHV-leden, € 1.950,- voor niet-leden. 
Doelgroep: huisartsen die hun management- en organisatievaardigheden willen verdiepen. 
• Gevestigde huisartsen 
• HID 
• HIDHA/waarnemer met management verantwoordelijkheid. 
Duur: 5 dagen + 32 uur voorbereiding 
Accreditatie: 40 punten 
Groepsgrootte: maximaal 18 personen 



De beide modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. 
Voor het volgen van module 2 is het niet noodzakelijk dat men module 1 gevolgd heeft 
indien men al voldoende ervaring heeft in management en organisatie. 

Voor meer informatie over de inhoud van de modules verwijzen we naar www.profclass.nl  
Inschrijven kan via www.lhv.nl/lhv-academie 

De Profclass op locatie  
De eerder aangekondigde regionale uitvoering van PROFclass module 1 door de WDH 
Midden Nederland in samenwerking met de LHV academie, is in maart jl. van start gegaan.  
Er is veel enthousiasme onder de 17 cursisten. 

Pilot: De Profclass tijdens de huisartsopleiding  
Een nieuwe ontwikkeling is dat twee huisartsinstituten interesse getoond hebben om 
onderdelen van PROFclass aan te gaan bieden tijdens de huisartsopleiding. In het najaar 
gaan twee pilots van start bij de Huisartsopleiding Leiden en op de locatie Eindhoven van 
Huisartsopleiding Maastricht. 
Deze ontwikkeling past prima bij het voornemen van de Stichting PROFclass om naast de 
bestaande twee modules ook varianten van PROFclass te gaan aanbieden. Bijvoorbeeld 
aan huisartsopleiders en praktijkmanagers. 

De Huisarts van de toekomst  
Om een indruk te krijgen van de actuele behoeften van onze doelgroep (huisartsen, die 
hun management- en organisatievaardigheden willen ontwikkelen, verdiepen of verbreden) 
wordt er op dit moment door Newcom een marketingstudie uitgevoerd. Hiermee willen we 
inventariseren hoe huisartsen de toekomstige invulling van hun vak zien en waar precies 
hun scholingsbehoeften liggen. De uitkomsten van deze studie vormen de basis voor het 
toekomstige aanbod van ‘PROFclass op maat’. 
Heb je belangstelling, kijk dan eens op www.profclass.nl  
Daar vind je meer gedetailleerde informatie over de inhoud van PROFclass. 

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@profclass.nl 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Guldemond-Hecker  
Programmaleider PROFclass 
Tel: 06-11319864 

NB Voorgaande nieuwsbrieven zijn in te zien op www.profclass.nl/nieuwsberichten 
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