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Landelijk professionaliseringsplan
Praktijkopleiders
De voorbije periode is hard gewerkt aan het Landelijke
Professionaliseringsplan Praktijkopleiders (LPP). Het plan
is een logisch gevolg van het Landelijk Opleidingsplan
(LOP) en daarmee qua opzet en systematiek nauw verbonden. In de bestuursvergadering van september heeft het
bestuur zijn akkoord gegeven aan het LPP. Opleidingsplan
en professionaliseringsplan zijn beide onderdeel van de
Kwaliteitsvisie Opleidingen en Raamplan Sociale Geneeskunde (KOERS).
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De geplande ingangsdatum van het LPP ligt op 1 januari
2018, dit hangt samen met de invoering van het nieuwe
Landelijk Opleidingsplan (LOP). De wens hiervoor is
mede ingegeven door de nadrukkelijke wens van de praktijkopleiders de kwaliteit van het onderwijs te vergroten
en hen daarmee beter toe te rusten om hun rol goed te
vervullen. Hierbij wordt gehoor gegeven aan de vraag om
aandacht voor medisch leiderschap, zoals in het nieuwe
LOP verwoord, evenals de algemene ontwikkeling in de
richting van competentiegericht onderwijs. Verder doel is
opleiders in een positie te brengen waarbij ze de kritische
taken die bij het opleiderschap horen in kunnen vullen.
De opzet van het LPP is competentiegericht en in lijn met
KOERS en de Landelijke OpleidingsPlannen. Kern van het
LPP is het competentieproﬁel voor de opleiders waarbij
kritische activiteiten (in lijn met de KBA’s in het LOP)
tot de kerntaken van de opleider behoort. De drie pijlers
voor de basisscholing bestaan uit leren op de werkplek
(de praktijkopleider begeleidt een aios gedurende zijn
opleiding), leren in groepsverband (het cursorisch onderwijs betreft in totaal zes dagen in anderhalf jaar) en de
individuele begeleiding (intervisie en ‘buddy’). De scholing zelf is modulair van opzet. Het betreft een cyclisch
leerproces waarbij feedback en ontwikkelingsgerichte
toetsing verbetering dienen te bevorderen (o.a. leren van
opdrachten). Voor erkende praktijkopleiders wordt ook
vervolgscholing geboden, waarmee men de competenties
op peil kan houden en verder ontwikkelen. Reeds erkende
praktijkopleiders behouden hun erkenning en hoeven de
basisscholing niet opnieuw te doorlopen.
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Input en advies voor het plan is van diverse stakeholders
gekomen, waaronder opleidingsinstituten, maar ook de
praktijkopleiders zelf, teneinde een zo groot mogelijke
bruikbaarheid en acceptatie te creëren.
Verzekeringsgeneeskundige dagen 2017
Ook in 2017 organiseren NVVG en GAV gezamenlijk de
verzekeringsgeneeskundige dagen. De congrescommissie
is er opnieuw in geslaagd een afwisselend en interessant programma te organiseren. Uw deelname geldt als
geaccrediteerde nascholing, vergelijkbaar met de vorige
jaren. Op woensdagavond zal de luchtige aftrap gegeven
worden door dr. F.A.A. Ypma met de lezing “Amsterdamse
anatomische lessen ontleed”. Voor het programma van
de donderdag en vrijdag verwijs ik u naar de site van de
VG-dagen. Hebt u zich nog niet ingeschreven, dan is enige haast geboden, zeker indien u wenst te overnachten.
Opnemen van gesprekken door patiënten
Binnenkort, waarschijnlijk in de loop van de maand
oktober, zal er door de KNMG een handreiking voor
artsen voor het opnemen van gesprekken door patiënten
worden gepubliceerd en in de media onder de aandacht
gebracht worden. Als federatiepartner van de KNMG staat
de NVVG uiteraard achter deze handreiking. Het bestuur
adviseert u van de handreiking kennis te gaan nemen.
Statuten
Al vaker heb ik hier een oproep gedaan voor nieuwe commissie- en bestuursleden. Het aanbod blijft, op zijn zachtst
gezegd, achter bij de vraag. Daarom nog een keer het
verzoek om een lidmaatschap van bestuur of commissie
in overweging te nemen. Bij interesse kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of het secretariaat.
Hans de Brouwer, secretaris
Agenda
10 oktober

Najaarsledenvergadering

8 - 10 november

Verzekeringsgeneeskundige dagen

22 november

15e TBV congres “Aan het trauma
voorbij”
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