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METHODE 



Methode 

• Literatuurstudie 

• Diepte-interviews en focusgroepen 

  - studiesetting: PO’s uit noordrand Brussel 
 en regio Hasselt 

  - data-analyse: Nvivo 

  - deelnemers: 25 PO’s 
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Resultaten 



Resultaten 

• Motivatie 

• Obstakels 

– Onzekerheid 

– Relatie met ICHO 

• Redenen om te stoppen 

 



Resultaten: motivatie 

• Up to date blijven 

• Doorgeven van kennis 

• Nieuwe dynamiek in de praktijk 

• Mogelijkheid om associé te vinden 
• Door universiteit gevraagd, enthousiasme, workload 

verminderen, graag samenwerken, link met universiteit 
behouden, aantrekken van jong publiek, HAGK voor het 
volk promoten, op vraag van collega, plicht, voortzetten 
van traditie, haio zien evolueren 

 



Resultaten: obstakels  

• Onzekerheid 
   - continuïteit haio 
   - financieel risico 
 ‘Ik heb daar echt een risico mee genomen om een haio aan te 

nemen. Stel dat mijn haio zwanger wordt dit jaar, dan heb ik 
echt wel een probleem.’ DR17  

   - contract haio 

 ‘Ik hoor van praktijkopleiders bijvoorbeeld zes uur is zes uur, 
boeken toe. Zijn er nog drie patiënten, dat is niets, ik heb mijn 
uren gedaan. En later als huisarts kan je dat niet maken.’ 
DR17 

 



Resultaten:obstakels 

• Relatie met het ICHO 
- Relatie met de StaCo 

 ‘En de StaCo, soms heb ik de indruk dat ze komen controleren 
eigenlijk. En dat ze nogal veel luisteren naar de haio als die 
een probleem heeft en is dat precies, dat dat uw schuld is.’ 
DR2 

- Algemene indruk ICHO 
 ‘Anoniem. Ik vind dat het Vaticaan. Het Vaticaan is een 

organisatie die vanuit een zetel regeert, tot hiertoe is blijkbaar 
deze paus beter, maar zonder echt contact gehad te hebben 
met de problemen of de praktijk...’ DR7 

  - Toekomstvisie solo-praktijken 

  - Weinig feedback 



Resultaten: obstakels  

  - Onzekerheid hervorming manama HAGK 

  - Opleidingsvergaderingen 
“Ik vond het echt wel een beetje een zelfhulpgroep... Niemand 

vindt dat spannend en interessant, dat is gewoon zo.” DR1 

  - Toename administratieve belasting 

  - Selectieprocedure haio 
‘Ja, als ge dat heel eerlijk speelt, dan hebt ge één kans op vijf om 

uit de boot te vallen.’ DR10 

 



Resultaten: redenen om te stoppen 

• Pensioen 
• Plaats van haio wordt ingevuld door nieuwe 

associé 
• Te weinig tijd voor de begeleiding 
• Slechte ervaringen met haio 
• De moeite niet meer kunnen opbrengen 
• Overname taak PO door andere collega 
• Meer moeite dan winst 
 

‘Dat we onze praktijk rond de haio moeten organiseren in de 
plaats dat de haio zich in de praktijk inpast. Als het in die 
richting gaat, ja dan denk ik dat we gaan stoppen.’ DR23 

 



              

           

        

              

        

CONCLUSIE 



Conclusie 

• In vergelijking Customer Delight Studie 2008:  

  - Nieuwe motivatie: associé vinden 

  - Selectieprocedure blijft heikel punt 

  - Bij problemen kan men terugvallen op 
 StaCo en ICHO 

  - Relatie met ICHO kan nog altijd beter 

  - Website blijft gebruiksonvriendelijk 

 

• Op basis van deze studie werden 10 
aanbevelingen gedaan 

 



Aanbevelingen 

1)  Extra communicatie omtrent contract 
2)  Streven naar optimale continuïteit van haio’s in OL-

praktijken 
3) Appreciatie PO’s laten blijken 
4) Relatie met StaCo optimaliseren 
5) Meer overleg met PO’s vooraleer wijzigingen door te 

voeren 
6) Toekomstvisie solo-praktijken duiden 
7) Finale keuze haio blijft best bij praktijkopleider 
8) Verbetering opleidingsvergaderingen 
9) Administratieve overlast beperken en website herbekijken 
10) Nadenken voorbereiding van haio op zelfstandigenstatuut 
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