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Anders Opleiden in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere (GVA) 
Bij- en Nascholing voor Basisartsen  
 
Inleiding  
De komende jaren zal de werkdruk op de specialisten ouderengeneeskunde aanzienlijk toenemen. Dit 
is een gevolg van de toenemende zorgvraag met een daarnaast een hoog personeelsverloop en een 
lage instroom aan nieuwe artsen in het specialisme ouderengeneeskunde. Om ook in de toekomst 
duurzame medische zorg en behandeling aan kwetsbare doelgroepen en ouderen te kunnen blijven 
bieden zal er ingezet moeten worden op een duurzame continuïteit van de SO-capaciteit. Om dit te 
realiseren in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere zal het aantal specialisten ouderengeneeskunde 
aanzienlijk vergroot moeten worden. Dit zal gepaard gaan met het vergroten van het 
opleidingsvolume, waarbij goede inwerkprogramma ook naar afronding van de opleiding belangrijk 
worden en blijven.  
 
Aanleiding  
Het realiseren van een duurzame SO-capaciteit kan door het neerzetten van de regio als een 
aantrekkelijk opleidingsregio voor de SO-opleiding, zodat regionaal meer instroom gewaarborgd is met 
ook een succesvoller slagingspercentage. Met het vergroten van de aantrekkingskracht van de regio 
Gooi, Vechtstreek en Almere en het daarmee ontwikkelen van een aantrekkelijk SO-opleidingsregio 
kan er een kweekvijver aan basisartsen en AIOS opgezet worden. Vanuit de kweekvijver kunnen 
nieuwe SO’s opgeleid worden voor de regio Gooi, Vechtstreek en Almere. Vervolgens is het van belang 
dat er wordt nagedacht over hoe deze (zelf) opgeleide SO’s behouden blijven in de regio na 
diplomering en daadwerkelijk resulteren in duurzame SO-capaciteit in de regio Gooi, Vechtstreek en 
Almere.  
 
Vraagstukken  
Een verkenning binnen de actielijn Anders Opleiden zal zicht richten op de volgende vraagstukken en 
het onderzoeken van mogelijke oplossingsrichtingen:   

 Hoe kan de regio Gooi, Vechtstreek en Almere als opleidingsregio aantrekkelijk gemaakt 
worden voor basisartsen, AIOS en coassistenten?  

 Hoe kan men de aantrekkingskracht van de regio Gooi, Vechtstreek en Almere ten aanzien van 
de werk- en beroepspraktijk van de specialisten ouderengeneeskunde vergroten? 

 Hoe kan de regio Gooi, Vechtstreek en Almere als interessante werk- en opleidingsregio 
bijdragen aan behoud van specialisten ouderengeneeskunde (zelf opgeleide AIOS)?  

 Hoe kan met behulp van samenwerking in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere de kwaliteit, 
kwantiteit en kosteneffectiviteit van de bij- en nascholing op regionaal niveau organiseren, 
optimaliseren en realiseren?   

 
Vervolg 
Er zal gestart worden met een inventarisatie naar de lopende initiatieven bij de betrokken 
zorgorganisaties omtrent het opleiden van basisartsen, AIOS en coassistenten. Vervolgens zal er op 
basis van de resultaten een pilot worden ontwikkelt waarmee de regio Gooi, Vechtstreek en Almere 
zich als interessante en aantrekkelijk opleidingsregio voor basisartsen, AIOS en coassistenten kan 
ontwikkelen. Inzet daarbij zal zijn dat elke opleidingszorgpartner (Amaris, Inovum, HilverZorg, 
Zorggroep Almere, Vivium) in de pilot een bijdrage kan leveren. Deze pilot zal worden toegelicht in de 
startnotitie, waar ook aandacht zal zijn voor de borging van dit traject.  
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