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Ben je huisarts? Ben je opleideÍ oÍ wilie dat woÍden?
NaluuÍlijk ben je dan lid van de LHOVI

0eskundiBe opleiders leveren goede huisartsen aÍ
8en te huisarts en opleider, of denk je €raan dat te worden? Hursartsen
oDJerden 's p,d( \l,g o.n (e doer. voor jeTelt. je Àios e1 voo- epn
mooie toekomst van ons beroep. En natuurlijk word ie dan lid van
de LandelUke Huisartsen Opleiders Ver€nigingl Al meer dan I -0OO

huisansopleiders zijn lid.

De LHOV behartiqtjouw opleideÍsbelangen. De LHOV sttmule€rt en
ordersteunt opleidingsinstituten en huisartsopleiders om d€ kwaliteit
van het opleiden van huisartsen op een hoog niveau te houd€n.

De LH0V voor jouw opleidersbelàngen
Een groot deel van de belangenbehaÍtiging door de LHOV speelt zich
af achter de schermen.le ziet het misschien niet, maaÍ als het niet in
or.le is kar het grote qevolqen hebb€n.
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De lhov staat voor
Ëen uitstekende kwalite t van onderwrls voor opl€ideÍs: we s gnaleren

rieuw€ ontw kke ingen er zorgen dat die in het onderw!sprogramma
eer p ek kfljgen. Een passende op eidervergoeding? Dlt woÍdt vaak als
heel vanzelfspÍekend ervaren, rllaar bij degenen die daarover gaan €n
n vergoedingensysremen is niet altijd duidelijk wat ervoor nodig is

om het te waarborqen.

De LHOV verricht samen rnet partnerorganisaties veel werk onr de
aandacht voor deze en andere zaken te knjgen. En zo oplerders te
he pen zodat zU kunnen doen waar ze goed n zijn: optimaal op elden.

Samen laten we jouw stem horen
De LHOV heeftjouw kennis en ervaringen nle opleidingspraktijk nod g

om de opleidersbelangen te behartiqen. Dankzrl jouw betrokkenhÈ d
weten wij wat jij, als huisarts/opleide( siqnaleert. En wat je wensen en

behoeften zijn. We zoÍgen ervoor datje stenr wordt qehoord.

Meer opleiders, meer ledeni metlouw
betrokkenheid staan wiJ opleiders,
veÍen gd in de LHOV sterker om onze
do€ en te bereiken:
. de beste kwaliteit op eiden van

hu sartsen, in het belang van
huisartsenzoÍg op hoog niveau

. voldoening en uitdag ng in het opleiden
van de huisaÍts van de toekomst

t §tatus en waardering voor de
hu sartsopleider, die een prominente
rol sp€elt n d€ opleiding van huisartsen

Voortreffelijke huisartsen en huisartsenzore
Jouw praktilkvoering, Íegels van de opleid ng en behoeften van je
aios moeten zo goed mogelijk met e kaar rn [_]n zijn. Zodat praktiik
en theorie tezamen blilven leiden tot een hoog opleidingsn veau,

Íesulterend n voortreffelrjke huisartser en huisartsenzorg. Nu en

in de toekomst. Daar doen we het voor.
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Een kans om leze f te b lven ont!\rikkc cn en te
b lve r lercn jcverÉrootjekernis,va.rdBhc(cn
en d dnctisrhc kl^ràllte ten

llet op cldcrs.hèp biedt le alwisscling n le
dnEC lksc ío!t ne !ÍerkL!ijze en vrsic vàn ie
à os en le Lollegè opleideis, en het bcsprckcn

r!èàrvàn, houdcn e saherpt dnt geeft le
vo doening

ób d oo .t door . r

keling er .r,ir Èen moo e toekomst vnn het
hujsartsenvdk, dèt eeeft een goed gevoel
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A.hternaam en voorvoeqsels :

Voorletters + roepnaam

Ceboortedatum

F-mail

DUO lidmaatschap C Ja, twee op eideE één a os (vut órdeÍ\taande s.hujh
gedrukte qegevens 1n)

a Nee. één ople deréén aios

Achternoon + vootletters potther:

5traatnaan + hIishd net

Post.ode :

Fax werk:

E Gelijk aah pràktijkadres C cellk àan pr vé adres

Straatraam + huisnummer

Siraatnaam + huisnummer

Opleidinq en Íèqistratie

Oplerdrlqsrr5. tLLt

B,qnrtrnpr

Prak.t&vorm DHoED DCOED
O DUo praktijk U solÈt

OGezondheidscenÍum UCróepspraktijk
U anders, name uk

Dit fo.muli€Í r€rourÍ€ren aan: AntwooÍdnummer 5a249, 35O8 Wa UÍRECHT
L,iBri.!:n5!,0.ÈncD!crdr.nÈr!eriÈrktL0iid Cr È:ei!àn..UÈlLreir. I rrl rt i..n;:r3.!eir
(\"r!rrl n r:t alenie:tldÍ" l!! rLr\l
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Lid woÍden
le kunt lid van de LHOV woÍden als je opleider huisarts
qeneeskunde in Nederland b€nt. Het aanrneldings-
formulier vind je in deze foLder. Liever digitaal aan

melden? Dat kan via www.lhov.nl Hier vind je ook
de kosten voor het lidmaatschap.

LH0V Ledenadministratie
Postbus 19025
3 501 DA Utrecht
r 030 28 23 443
lederadministratie@lhov.nl

LH0V Algemeen
Bezoekadres:

I528 BB Utrecht
r 030 28 2l 475
secretariaat@lhov.nl

3502 HA Utrecht
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lhOV.nl Landelijke Huisartsen ople ders Vererigirg


