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________________________________________________________________________ 
 
Ter informatie 
 
Maak ruimte voor de stagiair (subsidie bedraagt € 25.000) 
De aanvraag is een initiatief van Medicamus (52 huisartsenpraktijken). Medicamus werkt samen met 
CHE Ede, Instituut MEMO Amersfoort, Deltion College Zwolle.  
 
Projectperiode 
1 november 2018 tot 31 oktober 2019 
 
Hoofddoelstelling 

 De middellange continuïteit van de huisartsenzorg op de NW Veluwe en Zeewolde borgen. 
Medicamus wil faciliteren dat er regionaal voldoende mensen worden opgeleid om te voldoen 
aan de toekomstige vraag naar assistenten en praktijkondersteuners gezien haar opdracht te 
zorgen voor deze continuïteit door haar leden. 

 Op korte termijn een regionaal stageprogramma tussen studenten en huisartsenpraktijken te 
ontwikkelen voor haar leden en toekomstige werknemers. 

 Dat na 1 jaar in iedere huisartsenpraktijk een assistente en/of een praktijkondersteuner de 
bijscholing stagebegeleider heeft gevolgd. 

 
Uit te voeren activiteiten (SMART) 

 Specifiek dankzij de aanstelling van een projectleider met ondersteuning van een projectteam: 
huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, huisartsenpost, manager bedrijfsvoering. De 
projectleider is tevens praktijkmanager. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met de actief 
betrokken scholen. (Zie bijlages samenwerkingsovereenkomst). 

 Meetbaar door toename van het aantal stagiaires in de Medicamus regio. Er wordt onderzoek 
gedaan naar gerealiseerde stageplaatsen in 2017 versus 2018-2019. Tevens stelt het 
projectteam richtlijnen van stagebegeleiding vast die per kwartaal geëvalueerd worden. 

 Acceptabel doordat huisartsenpraktijken en opleidingsinstituten van begin af aan betrokken 
zijn: de projectleider geeft samen met een huisarts, tevens bestuurder bij Medicamus, bij alle 
HAGRO-bijeenkomsten in de regio een presentatie. Desgewenst wordt op praktijkniveau een 
toelichting gegeven, dan wel een voorstel gedaan. Huisartsenpraktijken worden in het gehele 
proces waar mogelijk ondersteund en ontzorgd door de projectleider en het projectteam vanuit 
Medicamus. 

 Tijdgebonden dankzij een eenjarig programma: zie beschrijving punt 11 aanvraagformulier. 
Per kwartaal en aan het einde van het 1e jaar vindt evaluatie plaats, worden processen waar 
nodig ter verbetering aangepast. 
 

Beoogde resultaten en/of producten 

 Er is een richtlijn stagebegeleiding opgesteld en geaccordeerd door huisartsen en onderwijs. 
o Tussentijdse voortgang: zie bijlage 

 Per praktijk heeft een doktersassistente en/of een praktijkondersteuner de bijscholing 
stagebegeleiding gevolgd. NB: en/of is afhankelijk van praktijkgrootte.  

o Tussentijdse voortgang: er hebben drie bijscholingen plaatsgevonden (juni ’18, jan 
’19, mei ’19) tot nu toe waaraan ongeveer 30 mensen aan deel hebben genomen. 52 
huisartsenpraktijken zijn aangesloten bij Medicamus.  
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 Er zijn extra stageplaatsen gecreëerd conform punt 2 aanvraagformulier. 
o Tussentijdse voortgang: er wordt onderzoek gedaan naar gerealiseerde 

stageplaatsen in 2017 versus 2018-2019. Dit onderzoek wordt aan het einde van het 
project opgeleverd. 

 Huisartsen zijn ontzorgd door het uit handen nemen van de administratie rondom de stage. 
o Tussentijdse voortgang: de stagiair wordt, voordat met de stage begonnen wordt, 

gedurende 4 uur door Medicamus ingewerkt in het zorgdossier (HIS) van de praktijk 
zodat de stagiair  hiermee leert werken. Huisartsen hebben aangegeven dit erg op 
prijs te stellen en hierdoor ontzorgd te worden. Zie ook bijgevoegde digitale brochure. 

 Er is regulier overleg tussen onderwijs en huisartsen tot stand gekomen.  
o Tussentijdse voortgang: het projectteam (huisarts, praktijkondersteuner, 

doktersassistente, huisartsenpost, manager bedrijfsvoering. De projectleider is tevens 
praktijkmanager) komt maandelijks bij elkaar. De projectleider bezoekt alle HAGRO’s 
en onderhoudt contacten met het onderwijs (linking pin onderwijs-huisartsen), zoals 
CHE Ede, Deltion College Zwolle en Instituut MEMO Amersfoort. 

 Het project is in de regio geborgd onder verantwoordelijkheid van Medicamus 
(randvoorwaarde is structurele financiering). 

o Tussentijdse voortgang: wordt nog opgepakt  

 Gerealiseerde stageplaatsen wordt gemeten naar het aantal aangeboden stageplaatsen 
o Tussentijdse voortgang: is nog in uitvoering 

 
Aan subsidiëring heeft SSFH de volgende voorwaarden verbonden: 

 In het project wordt gesproken over het aanbieden van een training stagebegeleiding. Deze 
training kan in aanmerking komen voor subsidie uit het Sectorplanplus. Mocht dit inderdaad 
het geval zijn dan dient dit gemeld te worden en bekeken te worden of dit gevolgen heeft voor 
de hoogte van verstrekte subsidie door SSFH. 

o Subsidie is aangevraagd en toegekend vanuit Sectorplanplus. 

 Ook moet bekeken worden of de gratis training stagebegeleiding van SBB een alternatief is 
voor de cursus opgenomen in de aanvraag. 

o Deze training wordt incompany door Calibris gegeven. Destijds (november/december 
2018) is contact opgenomen met S-BB en bleek dat er een heel lange wachttijd was 
om incompany de training voor Werkbegeleiding te organiseren; pas vanaf april 2019. 
Dat was in het licht van een projecttijd van 1 jaar en starten september 2018 geen 
gewenste en haalbare situatie.  
Ook de personele bezetting in de huisartsenpraktijk zou dan in het geding komen, 
waardoor kwaliteit van zorg onder druk komt, huisartsen hadden hier bezwaren tegen, 
overigens heel begrijpelijk. Het project is immers om de huisartsen te ontzorgen en 
niet andersom. 
Er is toen voor Calibris gekozen op basis van goede ervaringen uit eerdere 
samenwerking; de manier van training sluit goed aan bij de vraag en inhoudelijk sluit 
de theorie heel goed aan bij de praktijk. Een ander voordeel is dat Calibris ook 
stagiaires van een school waar Medicamus mee samenwerkt een training geeft en 
dan vanuit het kader van de stagiaire. Het sluit op elkaar aan. 
Tenslotte heeft de opleidingsfunctionaris van Medicamus de trainingscursus bij 
Calibris gevolgd en is nu licentiehouder; hierdoor kan Medicamus vanaf september 
zelf de training organiseren. Leuk om te lezen is de evaluatie van de deelnemers, zie 
bijlage. 

 
Financiën 
Het project loopt nog binnen begroting. De begroting is wel gewijzigd – zie bijlage.  
 
 


