Wat levert het u op
Naast meer dan gemiddelde deskundigheid,
geeft de kaderopleiding u ook mogelijkheden
om bij te dragen aan de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige spoedzorg. Uw nieuw verworven
deskundigheid kunt u inzetten in scholing, besturen, medisch adviseurschap, NHG standaarden
en wetenschappelijk onderzoek op het terrein van
de spoedzorg.
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De stuurgroep bestaat uit:
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NHG en SBOH/Schola Medica Utrecht
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RadboudUMC afdeling eerstelijnsgeneeskunde en
IQ Healthcare

ISA

De NHG-kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor
40 punten per jaar. Huisartsen die de volledige
twee jaar hebben gevolgd, kunnen zich aanmelden
bij het College voor Huisartsen met bijzondere
bekwaamheden (CHBB).

ErasmusMC Rotterdam afdeling Huisartsgeneeskunde
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Certificaat & accreditatie

De kaderopleiding is een samenwerkingsverband
met als samenwerkingspartners:
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Een goede motivatie, de benodigde tijd en u bent
praktiserend.

Samenwerking en stuurgroep
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Vereisten

Uitgangspunten
• Moet een patiënt met acute klachten naar de
huisartsenpraktijk, de huisartsenpost, 112 bellen
of naar de SEH? Het is essentieel dat de ketenpartners in de spoedzorg hierbij optimaal kunnen samenwerken. Als kaderhuisarts ‘Spoedzorg’
speelt u hierin een sleutelrol. U wordt de spil
tussen de eerste en tweede lijn, zowel inhoudelijk,
beleidsmatig als op managementniveau.
• Spoedhulpvragen vereisen generalistische expertise bij de triage, diagnostiek en behandeling.
U bent als kaderhuisarts de inhoudelijke expert in
huisartsgeneeskundige spoedzorg.
• Als kaderhuisarts ‘Spoedzorg’ werkt u op basis van
evidence based practice en bent op de hoogte van
de recente wetenschappelijke inzichten. U bent
betrokken bij nieuw onderzoek, richtlijnen en
kwaliteitsprojecten.

Inhoud

Opzet

De NHG-kaderopleiding ‘Huisarts en Spoedzorg’
heeft een brede focus:
• Er wordt ingezet op vakinhoudelijke verbreding
en verdieping van uw kennis. Van een kaderhuisarts ‘Spoedzorg’ wordt verwacht dat hij uitmuntende kennis heeft van de NHG-standaarden die
betrekking hebben op spoedzorg en de wetenschappelijke onderbouwing ervan.
• Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan wetenschappelijke vorming. U kunt bestaande wetenschappelijke literatuur kritisch beoordelen en
helpen kennis te creëren en implementeren.
• Als kaderhuisarts ‘Spoedzorg’ bent u ambassadeur
voor collega’s. Dit geldt zowel binnen de eerste lijn,
als naar de tweede lijn en ketenpartners. U krijgt
onderwijs en coaching om bijvoorbeeld medisch
manager van een huisartsenpost te worden.
• U krijgt scholing in didactische vaardigheden
zodat u kwalitatief goede nascholingen kunt
verzorgen.
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De opleiding duurt twee jaar, met een tijdbesteding van gemiddeld zeven uur per week (inclusief
studieopdrachten). Er wordt gebruik gemaakt van
praktijkopdrachten en E-learning.
Er zijn 20 cursusdagen; 4 keer een tweedaagse en
12 keer één dag.
Scenario-onderwijs als in de STARclass zal deel
uitmaken van het programma.
Gedurende twee jaar wordt ongeveer 20 uur aan
stages besteed.
De groep kaderhuisartsen in opleiding bestaat uit
16 – 18 personen.
De onderwijsdagen vinden voor het merendeel
plaats in Schola Medica te Utrecht, maar kunnen
tevens plaatsvinden in Rotterdam of Nijmegen.

Kosten
Prijs van de opleiding voor individuele huisartsen
is € 4.500,-- per jaar en voor deelnemers vanuit
een Huisartsenpost of Universitaire instelling
€ 5.500,-- per jaar.

