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Mijn ambitie is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg via onderwijs. Graag deel ik
mijn kennis via het verzorgen van onderwijs en het begeleiden van studenten bij
afstudeerprojecten.
Met mijn bedrijf Hout Healthcare richt ik mij op het verzorgen van onderwijs op het gebied van
het gezondheidsrecht aan opleidingen in de gezondheidszorg en de bij- en nascholing van deze
opleidingen. Ik behandel alle juridische onderwerpen in de dagelijkse praktijk van de
gezondheidszorg, zoals kwaliteit van zorg, rechten van patiënten, rechtshandhaving en
verzekeringsstelsel. Door behandeling van recente tuchtuitspraken en juridisch-ethische
dilemma’s uit de beroepspraktijk leren zorgprofessionals de praktische toepassing van wet- en
regelgeving en wordt het wettelijk kader waarin gehandeld mag worden duidelijk.
Naast onderwijs gezondheidsrecht begeleid ik studenten bij hun afstudeeronderzoek van de
masteropleiding Advanced Nursing Practice. Uitgangspunt is een praktijkprobleem die zij
onderzoeken en waarvoor zij een (nieuw) plan, aanpak, ontwerp of handleiding ontwikkelen. Bij
dit zogenoemde ontwerpgericht onderzoek wordt zowel het onderzoekend vermogen als het
creatieve vermogen van studenten ontwikkeld en gestimuleerd.
Ik was betrokken bij de eerste evaluatie van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
(Wet BIG), promoveerde bij de Vrije Universiteit op het tuchtrecht en was in 2009 als
hoofdonderzoeker betrokken bij de studie van de VU naar het beleid, de praktijk en de
effectiviteit van het indienen van tuchtzaken door de inspectie voor de gezondheidszorg. In
2014 heb ik een didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs
(BKO certificaat) gehaald. Ik sta als docent ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps
Onderwijs (CRKBO). Ik ben rustig, geduldig, betrouwbaar en harmonieus, ik kan goed luisteren
en uitleggen en ik werk systematisch en zorgvuldig.

Doceren
➢
➢

Empathisch doceren
Stimuleren van ontplooiing en ontwikkeling

Didactische bekwaamheid voor docenten in
het wetenschappelijk onderwijs (BKO)
➢ Uitvoeren van hoor- en werkcolleges
➢ Ontwikkelen van onderwijsmodules en
toetsen
➢ Beoordelen toetsen en essays
➢ Begeleiden studenten bij afstuderen
➢

Onderzoeken
➢
➢
➢
➢

Planmatig
Doelgericht
Communicatief vaardig
Helder rapporteren

➢ Promotiestudie Vrije Universiteit Amsterdam
➢ Kwalitatief en kwantitatief toegepast

sociaalwetenschappelijk onderzoek op het gebied
van de kwaliteit van de zorg, onder andere
Routine Outcome Monitoring (ROM), tuchtrecht
en patiëntveiligheid
➢ Schrijven van rapporten en publicaties

- context ➢
➢
➢

Hogescholen (o.a. Leiden, Utrecht)
Universiteit (VU)
Bij-en nascholingsinstituten (o.a. Rino Zuid)

- context ➢
➢
➢

Universiteit (VU)
Zorginstelling Trajectum (kenniscentrum)
Inspectie voor de Gezondheidszorg
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Docent en begeleider

Hout Healthcare

2008-2015

Gastdocent

VU Amsterdam en Universiteit van Amsterdam

2010-2012

Projectmanager/onderzoeker

Trajectum, Hoeve Boschoord

2007-2010

Onderzoeker

Inspectie voor de Gezondheidszorg

2000-2007

Onderzoeker/Post-doc

VUmc/EMGO-instituut

1998-2000

Onderzoeker

VeiligheidNL

1996-1997

Marktonderzoeker/adviseur

Route IV

1995

Freelance enquêteur

NIPO en Interface Fieldwork

1993

Freelance onderzoeker

Landbouwuniversiteit Wageningen

1992

Assistent onderzoeker

2015-heden

Nederlands Instituut Landbouwkundig Ingenieurs

Docent en begeleider praktijkgericht onderzoek

Hout Healthcare

Met mijn onderwijs richt ik mij tot opleidingen tot zorgprofessional, sociaal
juridische dienstverlener, manager of beleidsbepaler in de gezondheidszorg en op
de bij- en nascholing van deze beroepen. Ik verzorg/verzorgde onderwijs aan
onder andere de volgende opleidingen: Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO
rechten, Management in de Zorg, Verloskunde, Verpleegkunde, Master Advanced
Nursing Practice (MANP), Geneeskunde, Medical Imaging Radiation Oncology
(MIRO), Psychotherapie, Psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG’s),
Bij-en nascholing GZ-psychologen, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog,
psychotherapeuten en psychiaters,
Naast onderwijs gezondheidsrecht begeleid ik studenten van de Hogeschool
Utrecht bij hun afstudeeronderzoek van de masteropleiding Advanced Nursing
Practice. Uitgangspunt is een praktijkprobleem die zij onderzoeken en waarvoor zij
een (nieuw) plan, aanpak, ontwerp of handleiding ontwikkelen.
Mijn opdrachtgevers zijn/waren: RINO Zuid, RINO-groep, RINO Amsterdam, Cure
& Care Development, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht, Hogeschool
Inholland Amsterdam en Haarlem, Fontys Hogescholen, Hogeschool Leiden,
Capabel Hogeschool, Saxion Hogescholen, Academie Verloskunde Amsterdam
Groningen, Vrije Universiteit en VUmc.
2008-2014

Gastdocent

VU Amsterdam en
UvA

Verzorgen van onderwijs aan studenten gezondheidswetenschappen, geneeskunde
en rechten over het thema tuchtrecht
2010-2012

Projectmanager/onderzoeker

Trajectum, Hoeve
Boschoord

Uitvoeren van projecten op het gebied van Routine Outcome Monitoring (ROM),
onder andere:
➢ Implementatie van ROM in een aantal Forensische Psychiatrische Centra
➢ Pilotstudie naar de haalbaarheid en meerwaarde voor het behandelproces
van het vaststellen van behandeldoelen met een van de ROM instrumenten
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Onderzoeker

Inspectie voor de

Onderzoek naar het beleid, de praktijk en de effectiviteit van het indienen van
tuchtzaken door de inspectie in relatie tot andere toezichtinstrumenten van de
inspectie.

Gezondheidszorg

➢
➢
➢
➢

1998-2000

VUmc/
EMGO-instituut

Onderzoeker/Post-doc
Evaluatie van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(Wet BIG)
Aansluitend promotieonderzoek naar het tuchtrecht.
Deelname aan het onderzoeksprogramma patiëntveiligheid in
Nederlandse ziekenhuizen.
Verzorgen van onderwijs aan studenten geneeskunde.

Onderzoeker

VeiligheidNL

Onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van het Letsel Informatie
Systeem (LIS), haalbaarheidsstudie en risicobeoordeling

1996-1997

Marktonderzoeker/adviseur

Route IV

Werkzaamheden bij dit adviesbureau voor omgevingsplanning en toeristische
ontwikkeling: Coördineren van onderzoek onder dag- en verblijfsrecreanten,
houden van paneldiscussies, opstellen van vragenlijsten, analyse m.b.v. SPSS
1995

Freelance enquêteur

NIPO

1993

Freelance onderzoeker

Landbouw
universiteit

1992

Opzetten van een datafile en de statistische verwerking van de gegevens m.b.v.
SPSS voor een promovendus bij de vakgroep voorlichtingskunde

Wageningen

Assistent onderzoeker

Nederlands
Instituut

Kwalitatief onderzoek; samenstellen themalijsten, houden diepte-interviews en
analyse

Landbouwkundig
Ingenieurs

Naam

Relatie tijdens
uitoefening functie

Contactgegevens

2015

Riet van Dommelen, opleidingsmanager MANP,
Hogeschool Utrecht

Opdrachtgever

Riet.vandommelen@hu.nl

2007-2010

Prof. mr. J. (Johan) Legemaate
Projectleider “De inspectie legemaate@amc.uva.nl of
Hoogleraar Gezondheidsrecht, AMC/Universiteit voor de Gezondheidszorg johanlegemaate@hotmail.com
van Amsterdam.
en het tuchtrecht”
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diploma
2000-2006

Promotiestudie medische faculteit

Vrij Universiteit

✓

Empirisch onderzoek naar de kenmerken van
behandelde tuchtklachten en tuchtuitspraken, het
publicatiebeleid en het perspectief van betrokkenen:
beroepsbeoefenaren, leden van de tuchtcolleges en
advocaten. Titel: The Dutch disciplinary system for
health care. An empirical study.
Promotiedatum 9 maart 2006.
1984-1992

1978-1984

Huishoud- en consumentenwetenschappen

Landbouwuniversiteit

Vakgebieden: economie, sociologie, statistiek,
gezondheidsleer, voeding, epidemiologie,
recreatiekunde, consumentengedrag, ergonomie,
marktkunde, voorlichtingskunde.
Afstudeervakken:
1. methoden en technieken van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek
2. recreatiekunde in opdracht van de ANWB:
kwalitatief veldonderzoek (30 open
interviews) naar veranderingen in het
kampeergedrag van ANWB-leden

Wageningen

Atheneum B

Scholengemeenschap St.
Michiel te Geleen

✓

✓

certificaat
2014

Training ‘Maak werk van uw Meesterschap’

HiTalent

✓

2014

Didactische bekwaamheid voor
wetenschappelijk onderwijs (BKO): Ontwerpen
en uitvoeren van onderwijs

Onderwijscentrum VU

✓

2009

Workshop moderatiemethode

Neuland BV

✓

2008

Webbased onderzoek

NetQuestionnaires BV

✓

2005/2006

Postinitieel masteronderwijs epidemiologie: opzet,
interpretatie en data-analyse epidemiologisch
onderzoek

EMGO-instituut

✓

2003

Cursus Writing English for publication

Taalcentrum VU

✓

2002

International Comparison of Health Systems

CaRe

✓

2002

Uitvoeren van onderwijs

Onderwijscentrum VU

✓
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woord

geschrift

G V M

G V M

G V M

Word

✓

Nederlands

✓

✓

Excel

✓

Engels

✓

✓

SPSS

✓

Duits

✓

✓

Power Point

✓

Frans

✓

✓

Access

✓

Blaise

✓

NetQuestionnaire

✓

Wordpress

✓

➢

Taalcoach VluchtelingenWerk Oost Nederland

➢

Bergwandelen

➢

Fitness

➢

Sauna

➢

Beleggen

Voornaam

: Erik

Voorletters

: F.A.G.

Achternaam

: Hout

Titel(s)

: dr.ir.

Geboortedatum

: 10-03-1966

Adres

: Van Nispensingel 51

Postcode en plaats

: 8016 LM Zwolle

Telefoon

: 038-4659391

Mobiel

: 06-24837417

Emailadres

: i nfo@houthealthcare.nl

Website

:w
 ww.houthealthcare.nl

Burgerlijke staat

: Gehuwd

Kinderen

: Timon (2000) en Loeca (2001)

Rijbewijs

: B en in bezit van auto

LinkedIn profiel

klik hier
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