Uitgangspunten keuzecoschap huisartsgeneeskunde
De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) van de Radboud heeft (net als andere
universiteiten) ernstige problemen bij het vinden van opleiders voor reguliere coschappen
en seniorcoschappen in de huisartspraktijk.
Natuurlijk zien wij toch graag dat zoveel mogelijk gemotiveerde studenten een
keuzecoschap huisartsgeneeskunde kunnen volgen.
Daarom biedt de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde allereerst ook keuzecoschappen en
wetenschappelijke stages huisartsgeneeskunde aan in het buitenland. Zie daarvoor de
website van het Network Primary Health Care: www.nphc.eu
Een keuzecoschap in het eigen land mag niet ten koste gaan van een mogelijke reguliere
stageplek. De opleidingen hebben landelijke afspraken gemaakt rond werving en stages.
Een plaatsing van een student in het gebied van een andere universiteit kan leiden tot
verstoorde relaties. Verder waren er in het verleden klachten van huisartsen die frequent
door studenten op eigen initiatief benaderd werden voor stages, terwijl bij de opleiding
bekend was dat zij geen stages wilden verlenen of juist al wel stages verzorgden. Dit werd
ervaren als overlast.
Dit alles heeft geleid tot de volgende randvoorwaarden, waaraan voldaan moet worden
voordat een keuzecoschap kan worden goedgekeurd.
1. De afdeling ELG regelt zelf geen keuzecoschappen. De student kan eventuele
mogelijkheden aandragen.
2. De student neemt vooraf, dus voordat er een huisarts benaderd wordt, contact op
met de afdeling ELG. Contactpersoon is, Michelle Teunissen,
Michelle.Teunissen@radboudumc.nl tel 024-3613112. In overleg met de student zal
gekeken worden naar eventuele mogelijkheden.
3. De planning accordeert het benaderen van de door de student gewenste mogelijke
opleiders als deze voldoen aan de verdere voorwaarden.
4. De co neemt hierna contact op met de mogelijke opleiders.
5. Na akkoord met een opleider regelt de student zelf schriftelijke toestemming van deze
opleider. Zie bijgaande toestemmingsverklaring.
6. Een stage buiten de Nijmeegse universitaire regio moet worden geaccordeerd door
afdeling ELG van Nijmegen én door het opleidingsinstituut van die regio.
7. Het stageverzoek wordt ten slotte ter goedkeuring voorgelegd aan de coördinator van
het coschap huisartsgeneeskunde met relevante gegevens en toestemmingsverklaring
van de opleider.
8. De stagecoördinator van het coschap is eindverantwoordelijk en beslist.
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Bijlage:

Toestemmingsverklaring keuzecoschap huisartsgeneeskunde
Naam huisarts:

----------------------------------------------------------------------------------

1. Verklaart bereid te zijn om een keuze coschap te bieden van maximaal 4 weken
aan: --------------------------------------------------- student nummer: ------------------

2. Is op de hoogte van het feit dat er voor keuze-coschappen géén vergoeding of
accreditatie mogelijk is. In tegenstelling tot de andere coschappen.
3. Weet dat dit keuzecoschap niet ten koste mag gaan van een mogelijke (al af of
niet al afgesproken) reguliere stageplek.
Graag overleg daarover met stagecoördinator in geval van twijfel. De Radboud
universiteit heeft ernstige problemen bij het vinden van opleiders voor reguliere
coschappen en seniorcoschappen.

4. Is er sprake van een actieve opleidingsrelatie (co’s of aios)met een andere
universiteit (dan Nijmegen)?
Zo ja, met welke universiteit en bent u akkoord met eventueel onderling overleg
tussen de universiteiten rond deze stage?

Ad 4. De opleidingen hebben afspraken gemaakt rond werving en stages. Een
plaatsing van een student in het gebied van een andere universiteit kan leiden tot
verstoorde relaties.

Handtekening opleider

Dit formulier volledig ingevuld en getekend zenden aan:
ELG huispost 161 – Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, t.a.v. coördinator planning.

