
Binnen de huisartsopleiding vormt de Spoedzorg een samenhangend 
geheel van onderwijs over spoedzorg aan aios en huisartsopleiders. 
Het onderwijs over spoedzorg bereidt de aios voor op het handelen bij 
spoedeisende situaties, zowel in de dagpraktijk als buiten kantooruren 
op de huisartsenpost. Spoedzorg in de dagpraktijk en spoedzorg buiten 
kantooruren hebben ieder een andere dynamiek. Het is de intentie om 
de samenwerking bij het opleiden in spoedzorg binnen de vierhoek 
tussen aios, opleider, huisartsenpost en docenten te versterken. Het 
onderwijs is uniform in kwaliteit en inhoud en staat onder leiding 
van ervaren en inspirerende opleiders en docenten. De aios is zelf 
verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces. 
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GEZAMENLIJK BEELD 

Spoedzorg binnen
de huisartsopleiding

Het onderwijs over  
Spoedzorg is up-to-date
Het onderwijs over Spoedzorg bevat 
alle relevante kennis en vaardigheden 
die de aios moet uitvoeren in de dag-
praktijk en op de huisartsenpost. 
Het onderwijs is gebaseerd op de 
KBA’s Spoedzorg. De ABCDE-methode 
komt in al het onderwijs voor aios en 
opleiders terug. Daarnaast heeft de 
aios de mogelijkheid om afhankelijk 
van individuele wensen c.q. lacunes 
keuzeonderwijs te volgen.

Spoedzorg leer je in  
de praktijk
Spoedzorg leer je in de praktijk: in de 
dagpraktijk en op de huisartsenpost. 
De opleider heeft een belangrijke rol 
binnen dit onderwijs. De opleider heeft 
kennis van de systematiek van Spoed-
zorg (ABCDE) en is adequaat opgeleid 
om de aios hierin op te leiden in de  
dagpraktijk en op de huisartsenpost.  
De opleider is in staat om de KBA’s 
Spoedzorg bij de aios te beoordelen en 
de aios ook op afstand te superviseren.

Context bepaalt het beleid  
bij Spoedzorg
Spoedzorg is zorg die niet kan wachten 
en 24/7 kan plaatsvinden. Het verschil 
tussen spoedzorg in de dagpraktijk en op 
de huisartsenpost dient duidelijk terug 
te komen in het onderwijs. De consult-
voering op de huisartsenpost (urgentie-
denken!) is immers wezenlijk anders 
dan in de dagpraktijk. De huisartsenpost 
biedt een unieke leeromgeving door 
de samenwerking met verschillende 
disciplines. Aios leert dezelfde taal te 
spreken als de ketenpartners.
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