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FACTSHEET ONLINE MODULE STAKEHOLDERS UITGELICHT: DE WERELD VAN DE 
HUISARTS EN DE EERSTELIJNS ZORG 

 
 
 

Samenvatting 

 
De huisarts is ‘de spil’ van de eerstelijnszorg, en heeft als kernwaarde om generalistische, 
persoonsgerichte en continue zorg te leveren. Het handelen van de huisarts in de praktijk is 
gefundeerd op deze kernwaarden.  
 
In deze module leren we hoe de huisarts kennen. Hoe is een huisartsenpraktijk georganiseerd, en 
hoe ziet het verdienmodel eruit? Hoe werken huisartsen samen, met elkaar én met andere 
zorgverleners? Wat is de rol van regio-organisaties en zorggroepen? Welke ontwikkelingen zijn 
gaande in de huisartsenzorg en wat is de visie van huisartsen op de toekomst?   

 
Inhoud  
 

1. Over deze module  
2. Hoofdstuk 1: De eerste lijn  
3. Hoofdstuk 2: Opleiding, accreditatie en richtlijnen  
4. Hoofdstuk 3: De organisatie van de huisartsenpraktijk  
5. Hoofdstuk 4: Zorggroepen en regio-organisaties 
6. Hoofdstuk 5: Samenwerkingsverbanden  
7. Hoofdstuk 6: Het verdienmodel van huisartsen  
8. Hoofdstuk 7: De toekomst van huisartsgeneeskunde  
9. Afsluiting module  

- Samenvatting 
- Bronnenlijst 
- Toets 
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Doelgroep 
 
Deze e-learning is bedoeld voor medewerkers van de farmaceutische industrie 
en medical devices industrie voor wie huisartsen een belangrijke doelgroep zijn waar zij meer over 
willen weten.   
 
Account managers  
Medical Affairs medewerkers  
Product managers  
Brand managers  
Sales manager  

 
Tijdsduur  
8 tot 10 uur 

 
Leerdoelen 
 

• Begrijpen hoe de eerstelijnszorg georganiseerd is en welke stakeholders hier een rol in 
spelen  

• Begrijpen hoe de eerstelijnszorg georganiseerd is  

• Begrijpen waarom er eerstelijnszorg is en wat de kernwaarden van de huisarts zijn  

• Weten hoe een huisarts wordt opgeleid en hoe de kennis up to date blijft  

• Weten hoe een huisartsenpraktijk georganiseerd is  

• Weten hoe en met wie huisartsen samenwerken  

• Weten wat de transitie van zorggroepen naar regio organisaties inhoudt 

• Begrijpen hoe het verdienmodel van de huisarts er uit ziet  

• De visie van huisartsen op de toekomst 

 

Competenties  
 

☒Kennis en Wetenschap          
 

☒ Samenwerking & Partnerschap      

 

☒ Strategie & Planning    
  

☐ Organisatiesensitiviteit     
 

☐ Ondernemerschap    

                 

☒ Maatschappelijk bewust handelen     
    

☒ Communicatie    
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