
ECHTT ondersteunt en begeleidt 
samenwerkingstrajecten tussen en 
met huisartsen.

ECHTT neemt actief deel aan de kennisgroep 
praktijkorganisatie van Domus Medica vzw, 
die de gedetecteerde behoeften van huisartsen 
vertaalt in concrete ondersteuningstools.

De kerngroep van ECHTT bestaat uit ervaren 
huisartsen met professionele opleiding en 
expertise op vlak van samenwerking.

Een begeleidingstraject kan aangevuld worden 
met advies over architectuur, juridische 
aspecten, organisatie, bemiddeling, vorming ...

Hiervoor werkt ECHTT samen met externe 
deskundigen.

Voor alle info, vragen en aanvragen 
contacteer ons via :

info@echtt.be - www.echtt.be

www.domusmedica.be

Onze kerngroep bestaat uit ervaren 
huisartsen met een bijkomende 
professionele coachopleiding.
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Faciliteren van startende samenwerking.

Begeleiden in het expliciteren van inhoud 
en visie.

Coachen van lopende samenwerkingen.

Bemiddelen bij meningsverschillen, 
falende samenwerking.

Vorming en training op maat in uw praktijk,  
LOK of kring.

Supervisiecoaching & intervisiebegeleiding.

De mogelijkheden tot professionele voldoening 
en levenskwaliteit nemen toe door samen 
te werken. Het is jammer genoeg niet altijd 
vanzelfsprekend om deze uitdaging aan te gaan 
of de kansen ervan optimaal te benutten.

Samen met u werken aan de  
samenwerking in de praktijk of de kring,  
dat is wat ECHTT-coaches doen.

Concreet gebeurt dat door op maat 
communicatie, transparantie, strategie, 
management,… te bevorderen, en dit op 
meerdere terreinen en in verschillende fases van 
samenwerking.

Daarnaast verzorgen we thematische trainingen 
voor kleine en grote groepen en kunt u ook 
bij ons terecht voor intervisiebegeleiding en 
supervisiecoaching.

De ECHTT coaches engageren zich om  
continu verder te werken aan hun eigen persoon-
lijke ontwikkeling en het optimaliseren van hun 
coachingsvaardigheden. Vanzelfsprekend is  
de beroepsethiek voor ons net zo belangrijk  
als voor u.

We kijken er al naar uit u echt(t) eens te  
mogen ontmoeten.

Startende samenwerkingen

Van solo naar duo, van duo naar grotere groep

Netwerken onder één dak of op meerdere 
locaties

Van mono- naar interdisciplinair werken

Opstart van wijkgezondheidscentrum

Praktijkoverdracht

Lopende samenwerkingen

Op vaste tijdstippen

Bij conflicten

Op schakelmomenten

Bij einde loopbaan

Huisartsenkringen, LMN ea. Koepels

Op maat faciliteren van samenwerkingsvragen 
(bvb. fusietraject, structuurwijziging, opstellen 
nieuwe visie, missie, enz…)

Waarvoor
kan je bij ons 
terecht ? visie

voor
wie?


