
Leids-Haagse lijnen – PHEG Nieuwsbrief oktober 2022 
 

Huisartsopleiding Leiden gaat meer AIOS opleiden 

 

Het is jullie vast niet ontgaan: de werkdruk in de 

huisartsenpraktijk is hoog. Een combinatie van onder andere, 

wachttijden in de ziekenhuizen en de GGZ instellingen, 

personeelsproblemen in de thuiszorg, zorg die van de tweede 

naar de eerste lijn gaat en langer thuiswonende ouderen, gaf 

al voor de pandemie een hoge werkdruk. Door de inhaalzorg 

als gevolg van Covid is daar nog een schep bovenop gekomen. 

Gelukkig is het glas ook half vol en staan deze problemen 

inmiddels vrij hoog op de agenda bij VWS. Dit dankzij (of ondanks) de manifestatie op het Malieveld 

van 1 juli, en het niet tekenen van het Integraal Zorgakkoord door de LHV. Om te voorkomen dat 

huisartsen stoppen gaan de minister en de zorgverzekeraars aan de slag met meer tijd voor de 

patiënt en minder druk op de nachtdiensten.  

 

Gelukkig kunnen de huisartsopleidingen ook een steentje bijdragen door meer huisartsen op te 

leiden. Al een paar jaar stijgt het aantal AIOS en dit jaar mogen we landelijk 870 AIOS toelaten tot de 

opleiding. In het LUMC lukt het gelukkig alle aangeboden opleidingsplekken in te vullen; dus onze 

bijdrage aan de nodige capaciteitsuitbreiding is dankzij onze regio optimaal! Dat betekent dat - waar 

we eerder altijd twee keer drie groepen van twaalf AIOS lieten starten, 72 per jaar - er nu in totaal 

88 AIOS starten. Deze groei zit nu in de septembergroepen: dit jaar zijn vier groepen met dertien 

AIOS gestart. 

 

Niet alleen de kwantiteit is dus steeds beter, maar ook de kwaliteit is iets om trots op te zijn. De 

uitval uit de huisartsopleiding is bij ons laag. En de AIOS die dit jaar zijn gestart zijn eigenlijk allemaal 

enorm enthousiast over het vak. Als we dan ook nog meer tijd voor de patiënt krijgen, en daarmee 

ook meer tijd voor de dokter, dan komt het toch nog goed met de eerste lijn. 
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