
Met handige checklist 
en 29 praktische tips

Als je begint als waarnemend huisarts is het belangrijk een aantal zaken 
goed te regelen. Welke verzekeringen heb je bijvoorbeeld nodig? 
Hoe regel je je administratie en pensioen? En hoe zorg je ervoor dat je 
voldoende werk hebt?

De Waarneemgids van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) helpt 
je hierbij. Deze gids, ontwikkeld door en voor waarnemers, behandelt 
puntsgewijs en onafhankelijk alle relevante onderwerpen voor het 
waarneemvak.

www.lhv.nl
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Beste (bijna-)waarnemer,

Voor je ligt de waarneemgids. Dat 
betekent waarschijnlijk dat je (bijna) 
klaar bent met de opleiding en gaat 
starten als huisarts. Of je werkt al 
een tijdje als hidha of praktijk houder, 
maar je wilt nu (ook) gaan waar ne-
men. Hoe dan ook: je denkt na over 
hoe je je werk als waarnemend huis-
arts wilt uitvoeren en wat je daarvoor 
moet organiseren.

Ik vond het best een beetje span-
nend; starten met waarnemen. Ik 
was naar de Startersdag van de 
LHV geweest, had de LHV Waar-
neem gids gelezen, praatjes van 
diverse adviseurs bijgewoond en 
we hadden het er op de op leiding 
over gehad. Maar toch, had ik het 
allemaal wel goed ge regeld? 
Ontbrak er nog iets? Had ik wel 
de goede adviseur? De juiste ver-
zekeringen? Alles geregeld wat ik 
moest regelen?

Grappig genoeg bleek het, toen 
ik bezig was, allemaal niet zo span-
nend. Natúúrlijk was het allemaal 
goed geregeld (ik had tenslotte 
alle lijstjes en adviezen gevolgd), 
en het was bovendien eigenlijk 
niet zo inge wik keld als het van te 
voren leek. Het waren juist kleine,  
praktische zaken waar ik niet aan 
gedacht had: “Oh ja, ik heb een 
kilometer vergoeding afgesproken, 
maar dan moet ik die kilometers 
wel ergens bijhouden. En hoe kom 
ik eigenlijk aan medicatie voor in 
mijn spoedtas, als ik die niet van 
mijn opleider krijg?” Ook dat kwam 
uiteraard allemaal goed.

Deze waarneemgids helpt je op 
weg, om te zorgen dat je alle 
regel   zaken zorgvuldig kunt voor-
be  reiden en afvinken. En daarna 
begint het échte werk! Succes en 
voor al heel veel plezier.

Wendy Borneman
LHV-bestuurslid en 
waarnemend huisarts

P.S.
In deze herdruk is informatie toege voegd. 
Je herkent deze teksten aan het symbool             

in de inhoudsopgave.




