Brief voor de begeleidend huisarts
Belangrijk! Onderstaande tekst is bedoeld voor de huisarts of huisartsen die jou gaan begeleiden.
Laat de tekst s.v.p. lezen om hen een goed beeld te geven van wat er aan begeleiding wordt
verwacht in je stageperiode!
Beste huisarts,
Wanneer uw assistent het eerste onderdeel van de opleiding CVRM Ondersteuner Huisarts met een
voldoende heeft afgerond gaat de stageperiode van start. Hiervoor wordt een stagemap verstrekt
met vaardigheden die onder supervisie geoefend gaan worden en moeten worden afgetekend.
Wat wordt er van u verwacht?
1. Bij de stageperiode gaat de assistent onder supervisie aan het werk in de praktijk. Voor een
deel zou uw POH-S deze supervisie kunnen doen, bijvoorbeeld waar het gaat om zaken
rondom opstellen en interpreteren van het risicoprofiel. Het is uiteraard ter beoordeling aan
u of uw POH-S dit kan. Wij hopen dat ook u een deel van de begeleiding voor uw rekening
neemt, bijvoorbeeld bij het nabespreken van consulten en als het gaat om
communicatievaardigheden. Het is de bedoeling dat er in de stagemap, behalve een
handtekening bij voldoende afleggen van een vaardigheid, ook een korte feedback wordt
genoteerd over wat er goed gaat en wat er beter kan. Op deze manier kan de docent van de
opleiding beter beoordelen of de stage met succes is afgerond.
2. Het praktijkprotocol CVRM wordt ingeleverd bij de eindopdracht van de opleiding en dient
door u te zijn voorzien van feedback en voor akkoord te zijn afgetekend. De assistent
ontvangt hiervoor tijdens de opleiding een format wat hij of zij dient toe te schrijven naar de
situatie in uw praktijk. Inhoudelijk verwachten wij dat de assistent het protocol met u heeft
besproken en waar nodig aangepast. Monitort u dit alstublieft en bewaak actief of het
eindproduct de gewenste situatie weergeeft. Teken het protocol pas af als u helemaal
akkoord bent! De assistent gaat immers, na afronden van de opleiding, onder uw
verantwoordelijkheid met dit protocol aan het werk. De docent van de opleiding kan
inhoudelijk niet beoordelen of een protocol voor uw praktijk voldoende van toepassing is.
Wij wensen u en uw assistent veel plezier en succes bij het doorlopen van deze stageperiode!
Met vriendelijke groet,
Team Stichting DOKh - CVRM

