MAART 2016

Algemeen
Hierbij bieden wij met genoegen aan de documenten van het Opleidingsinstituut
Huisartsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum, ter voorbereiding van de visitatie
op 10 mei 2016.
Sinds de vorige visitatie in 2009 heeft de Huisartsopleiding in Leiden een grote ontwikkeling
doorgemaakt. Deze ontwikkeling is ingezet rekening houdend met de uitkomsten van diverse
onderzoeken zoals de PAUK-H, Prestatie-indicatoren en nu GEAR.
Er is aan alle ontwikkelingen bijgedragen door het hoofd, het management team, de onderwijsstaf
en het ondersteunend personeel. Een belangrijk succes van de voorbije 7 jaar zijn de ontwikkeling en
implementatie van een nieuwe curriculum, vorm gegeven in een eerste en tweede fase.
De kort na elkaar volgende opvolging en het vertrek van de hoofden mevrouw Langendoen-Roel en
de heer de Ruijter heeft de organisatie voor bijzondere uitdagingen gesteld. Uitdagingen die in
samenwerking met de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde voortvarend ter hand zijn
genomen. Met name de inspanningen om de formatie op orde te krijgen en de interne organisatie
opnieuw in te richten leiden op dit moment tot de eerste zichtbare resultaten.
Opbouw documenten
Onder de tabbladen B, C en D zijn de organogrammen, het Jaarverslag 2015 en de
Functiebeschrijving van het Hoofd opgenomen.
Vanaf tabblad E is het instituutsreglement onder 1 terug te vinden. De bijlagen zijn vanaf tabblad
nummer 2 tot en met 12 opgenomen.
Meer algemene informatie over de organisatie en uitvoering van de Huisartsopleiding Leiden is terug
te vinden op de website www.huisartsopleidingleiden.nl en vanaf tabblad 13, onder meer over de
inspanningen op het gebied van de opleiding van de onderwijsstaf sinds 2012.
Afrondend is vanaf tabblad 16 het meerjarenbeleidsplan te vinden dat richting geeft aan de
ontwikkeling de komende jaren, de aandachtspunten voor de huidige GEAR ronde 2016 en de stand
van zaken in de de laatste GEAR rapportage 2013.
Op 29 en 30 maart zal de GEAR audit 2016 in Leiden plaatsvinden waarover wij hopelijk op 10 mei
2016 meer kunnen berichten.
Ambitie
De Huisartsopleiding wil door uitbreiding in Den Haag verder bijdragen aan de capaciteit en
innovatie van de opleiding. Zij wil ook door onderzoek meer kennis verwerven over het ingewikkelde
geheel van opleiden van huisartsen en die kennis doorgeven aan de opleiders en staf die de
opleiding verzorgen.
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