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Tijdlijn opleiding



Tijdlijn HAIO



Profiel aanmaken na slagen van bekwaamheidsproef (18/6/2021)

28 juni: Verschillende praktijkopleiders/PO zijn zichtbaar voor HAIO

29 juni: Profielen HAIO’s worden zichtbaar voor PO ->  PO neemt contact op 
bij interesse

Sollicitatiegesprekken gaan van start voor beide periodes

Solliciteren



Solliciteren

In de periode tussen 18/6 en 29/6 worden er nog geen contacten gelegd. ICHO, de 
universiteiten, het HOP en OVERSTAG verwachten dat álle haio’s en praktijkopleiders 
zich collegiaal tonen en zich houden aan dit gentleman’s agreement! 



Solliciteren

Tips

Laat je niet opjagen: voldoende PO’s!
Contacteer de vorige HAIO! cave: een ‘goede’ plek is 
niet voor iedereen hetzelfde
Communiceren !!!
Maak duidelijke afspraken

->  Werk- en Opleidingsplan (WOP)
->   Vestigingsverbod

…



Solliciteren
Het WOP

minimaal 38u en maximaal 48u ((zelf)studietijd inclusief)

gemiddeld 10 à 15 patiëntencontacten per dag heeft, berekend op jaarbasis

de afspraken i.v.m. avondconsultaties (na 18u) na te komen: maximum 6u 
avondconsultaties per week (gemiddeld op jaarbasis)

een haio heeft recht op 12u compensatie indien hij/zij 12u of meer werkte of wacht 
deed indien de volgende dag een werkdag voor de haio is

hierbij de nodige flexibiliteit en collegialiteit aan de dag gelegd



Solliciteren
Contracten 

Halftijds vs. voltijds

120 uur wacht inbegrepen, 60 week en 60 weekend

Bij verbreking contract 3000 euro boete

Beschikken over auto, gsm en rijbewijs

Vestigingsverbod



RIZIV-nummer aanvragen tegen 1 oktober = tijd genoeg à vraag wel op tijd aan!

Aansluiting Orde der Artsen (provinciale raad)  -> Provincie van tewerkstelling

Indienen stageplan bij erkenningscommissie

1 contract opsturen +formulier naar DIMONA en ook contract opsturen naar ICHO

Solliciteren
Administratie 



Solliciteren
Administratie

Inschrijven aan universiteit

Verzekeringen?   Alle nodige beroepsverzekeringen zijn in orde via Sui VZW

Aansluiten bij een ziekenfonds als loontrekkende

Instructies worden vanuit ICHO toegestuurd bij contracten!



Solliciteren
Materiaal

Standaardmateriaal : stethoscoop, bloeddrukmeter, thermometer, trousse, 
otoscoop en reflexhame (pakketten zijn verkrijgbaar via verschillende firma’s)

Extra handig: ampullendoos, glucometer, saturatiemeter

Voorgedrukte attesten en overlijdensaktes

Stempel en voorschriften



Solliciteren
Interessante bronnen voor tijdens de stage 

ü Indien je toch wat tijd extra hebt:
ü Richtlijnen doornemen
ü Domus Medica - https://domusmedica.be/richtlijnen
ü NHG - https://www.nhg.org/nhg-standaarden

ü Andere nuttige sites:
ü Lareb (zwangerschap en borstvoeding)
ü Kinderformularium.be
ü Ebpracticenet
ü Huidziekten.nl
ü Bcfi.be
ü Pallialine.be

about:blank
about:blank


Solliciteren
Handige boeken

ü Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk

ü Zakboekje Farmacotherapie voor de huisarts

ü Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg (via 
pallialine.be)



1 oktober
Wat begint er schoolgewijs?

Seminaries: 50 uren per jaar waarbij 80 % aanwezigheid vereist -> min 40 u

Lessen  (SOFIA/voorbereiden)

Bijhouden van portfolio/opzoekingen via Medbook, HAIO/PO overleg

Ziekenhuisstages van fase 2 worden in de loop van het eerste jaar verdeeld



1 oktober
Wat begint er geldgewijs?

Vast maandelijks inkomen betaald door SUI vzw (inkomsten uit prestaties voor PO)

Automatisch geconventioneerd dus RIZIV tarieven

Vervoerskosten = forfaitair in maandinkomen

Geen pensioenopbouw, tenzij via RIZIV premie



1 oktober
Sociale rechten

Zwangerschapsverlof (15 weken), vaderschapsverlof

Kraamgeld,…

Vakantie

->  Zie huishoudelijk reglement SUIvzw
-> zie ook FAQ op www.haio.be



1 oktober
Plichten

Keuring bij IDEWE

Wachten

Recuperatie

-> Zie huishoudelijk reglement SUIvzw



1 oktober

Tips
Hou je leeragenda bij
Kies je opleidingsplaats adhv je leerpunten
Update je portfolio (Medbook) regelmatig
Stel ev je eigen boekje samen met nuttige info
Ga eventueel 2 weken voor start langs (administratie, 
praktische werking)
Eerste dagen: meelopen? Tot wanneer? Feedback na
elke consultatie? à Communiceer met je PO!

Overleg, zeker in het begin, ALLE patiënten…



1 oktober

Tips

Bewaak je work-life balance
Begin op tijd aan je masterproef
Lees de ICHO Actua (Alle informatie mbt solliciteren, deadlines, taken, 

..)
Problemen? 

Ø Communiceer met je PO!
Geraak je er toch niet uit?
Ø Communiceer met je STACO!
Ø Communiceer met ‘t HOP!
Ø Communiceer met het ICHO!



Wat of wie is nu juist het HOP?





Het HOP

Verwezelijkingen

Verwerven van het SUI generis statuut
Regeling rond zwangerschapsverlof 
Aanpassing sollicitatieprocedure
Startersdagen
Enquête haio’s
Coronapremie

…



Het HOP

To Do

Verbeteren van het SUI generis statuut
Aanwezigheid in politieke structuren
Naleven WOP
Uitbouw congressen

…

-> Zie onze actiepunten op onze site







Vragen?

Bereikbaar via e-mail info@haio.be of onze website www.haio.be

Facebookpagina: ’Haio Overleg Platform’

mailto:info@haio.be
http://www.haio.be/



