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Onderwerp: opzet intervisiegroepen praktijkmedewerkers
Beste huisarts,
In de afgelopen periode hebben verschillende praktijkmedewerkers aangegeven behoefte te
hebben aan intervisie met andere praktijkmedewerkers. De GHC heeft daarom met een enquête
geïnventariseerd of deze behoefte breed gedragen wordt. Dat blijkt het geval. Daarnaast zien deze
praktijkmedewerkers meerwaarde in ondersteuning door de GHC bij het opzetten van deze
intervisie. Ook dit blijkt uit de enquête die de GHC op 21 maart 2018 heeft gemaild naar de
praktijkmedewerkers die bij de GHC aangesloten huisartsenpraktijken werken. Met het oog op de
resultaten van deze enquête wil de GHC graag ondersteunen in het opzetten van intervisiegroepen.
Deze intervisiegroepen zijn bedoeld voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de uitvoering van zorgprogramma’s van de GHC.
Met de informatie in deze brief kunt u samen met uw praktijkmedewerkers afspraken maken over
de eventuele deelname aan intervisie.
Waarom intervisie: vorm van scholing en ontwikkeling
Intervisie is een vorm van scholing en ontwikkeling. Het doel van intervisie is het op peil houden of
verbeteren van het professioneel functioneren. Het is een methode om van successen en
problemen in het werk te leren. Dit gebeurt in dit geval doordat praktijkmedewerkers eigen
casussen bespreken met andere praktijkmedewerkers. De CAO Huisartsenzorg 2017-2019 biedt
ruimte voor intervisie. In deze CAO staat dat intervisie onder scholing valt, indien de intervisie aan
enkele voorwaarden voldoet (artikel 6.4).
Intervisiegroepen via GHC
De intervisiegroepen waarbij de GHC graag wil ondersteunen in de opzet zijn per regio. Per
intervisiegroep in een regio vinden drie intervisiemomenten per kalenderjaar plaats, tussen 16.00
en 18.00 uur. In overleg met u kunnen uw praktijkmedewerkers zich aanmelden voor één of
meerdere van deze intervisiemomenten.
Informatiebijeenkomst: opzetten intervisiegroep
Door informatiebijeenkomsten te organiseren ondersteunt de GHC bij de opzet van de
intervisiegroepen. We hebben uw praktijkmedewerkers geïnformeerd over hoe zij zich kunnen
aanmelden voor de informatiebijeenkomst in hun regio en over het opzetten van deze intervisie.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de GHC-site. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op
met Marleen Smit (praktijkconsulente GHC) via m.smit@ghcgroningen.nl.
Met vriendelijke groet,
namens bestuur en medewerkers van de GHC,
K. Hut, secretaris

