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Voor een beginnende AIOS kan het aan het begin van de huisartsopleiding soms wat verwarrend zijn om
alle instanties en ‘afkortingen’ te onthouden die zich met ons bezig houden. Zodoende volgt hieronder
een beknopt overzicht van de voornaamste instanties. Als bestuur van de LOVAH Rotterdam adviseren
we je om lid te worden van deze organisaties:
 LOVAH (www.lovah.nl): de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen behartigt de belangen van
huisartsen in opleiding. Iedere AIOS‐huisartsgeneeskunde wordt automatisch lid van de LOVAH bij
toetreding tot de opleiding. Lidmaatschap is dus gratis.
LOVAH Rotterdam (www.lovah.nl/rotterdam): de LOVAH is regionaal over de acht opleidings‐
instiututen onderverdeeld: de LOVAH afdelingen. Het bestuur van zowel de LOVAH Landelijk als de
LOVAH Rotterdam bestaat uit AIOS huisartsgeneeskunde.
 SBOH (www.sboh.nl): is de werkgever van de huisartsen in opleiding, oftewel: jouw werkgever. Op
hun website vind je alle informatie over je CAO, Arbozaken, declaratieformulieren, etc. De SBOH
heeft vanwege de tijdelijkheid van dienstverband van AIOS een eigen pensioenfonds: Pensioenfonds
HAIO (www.pensioenfonds‐haio.nl).
 KNMG (www.knmg.nl): de landelijke artsenfederatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst behartigt de belangen van artsen en medische studenten.
Lidmaatschapskosten worden gedekt door je bijdrage aan de federatiepartners LAD en LHV (zie
hieronder). Wekelijks ontvangen leden van het KNMG het tijdschrift ‘Medisch Contact’ en
maandelijks het ‘Geneesmiddelen Bulletin’.
 LAD (www.lad.artsennet.nl): de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband is een
werknemersorganisatie voor artsen in dienstverband, en is tevens een federatiepartner van het
KNMG. Het LAD behartigt je belangen met betrekking tot met name je CAO en je
arbeidsvoorwaarden. Lidmaatschapskosten worden betaald door de SBOH. Zes keer per jaar ontvang
je het ‘LAD‐Bulletin’.
 LHV (www.lhv.nl): de Landelijke Huisartsen Vereniging is ook een federatiepartner van het KNMG.
De LHV komt op voor de belangen van de huisarts. De meeste huisartsen (in opleiding) in Nederland
zijn lid van de LHV. Er is een vaste bijdrage voor lidmaatschap, echter de SBOH vergoedt deze
volledig voor AIOS. Maandelijks krijgen de leden het tijdschrift ‘De Dokter’ met het laatste nieuws
van de LHV.
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 NHG (www.nhg.org): het Nederlands Huisartsen Genootschap is de vereniging van Nederlandse
huisartsen die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisarts‐
geneeskunde in de praktijk te bevorderen (heel belangrijk: de ontwikkeling en implementatie van de
NHG‐Standaarden). Er is een vaste bijdrage voor lidmaatschap, echter dit wordt voor AIOS volledig
vergoed door de SBOH. Maandelijks ontvangen leden het tijdschrift ‘Huisarts & Wetenschap’.
 VvAA (www.vvaa.nl): de Vereniging voor Arts en Auto is een ledenorganisatie van en voor
professionals in de gezondheidszorg. Hun diensten variëren van fiscaal advies tot het verstrekken
zorgverzekeringen; van het geven van juridisch advies tot accountancy. Lidmaatschap is voor leden
tot 30 jaar gratis, vervolgens betaal je €35,‐ per jaar. Maandelijks ontvang je het blad ‘Arts & Auto’.
Ten slotte is er de regeling vanuit de SBOH dat een abonnement op het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde (NTvG) ook volledig wordt vergoed door de SBOH.

Concluderend: lid worden van alle bovenstaande organisaties kost je jaarlijks € 0,‐ (<30 jaar) of € 35,‐
(>29 jaar). Daarbij ontvang je de volgende tijdschriften:
Wekelijks: Medisch Contact; en NTvG
Maandelijks: Huisarts & Wetenschap; De Dokter; Arts & Auto; Geneesmiddelen Bulletin; en om de
maand het LAD‐Bulletin en het LOVAH‐Bulletin.
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