NHG-Kaderopleiding

HUISARTS en SPOEDZORG

oktober 2018

De opleiding start met een tweedaagse op
woensdag 3 en donderdag 4 oktober 2018

Een kaderhuisarts Spoedzorg staat voor verbetering van kwaliteit en
organisatie van de huisartsgeneeskundige spoedzorg. De kaderhuisarts
geeft nascholing, adviseert intercollegiaal en initieert kwaliteitsprojecten.
De kaderhuisarts vervult een verbindende rol met ketenpartners.
U wordt de spil tussen de eerste en tweede lijn, zowel inhoudelijk, beleidsmatig als op managementniveau.

Inhoud en 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.
• 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. Tevens krijgt u scholing in didactische
vaardigheden zodat u kwalitatief goede nascholingen kunt verzorgen.
De NHG-Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg duurt twee jaar, met een
tijdsbesteding van gemiddeld 7 uur per week. Er zijn 20 onderwijsdagen:
4 keer een tweedaagse en 12 keer een ééndaagse onderwijsdag. Scenarioonderwijs als in de STARclass zal deel uitmaken van het programma.
Gedurende twee jaar wordt ongeveer 20 uur aan stages besteed.
De onderwijsdagen vinden voor het merendeel plaats in Schola Medica
te Utrecht, maar kunnen tevens plaatsvinden in Rotterdam of Nijmegen.
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).
De eerstvolgende startdatum is 3 oktober 2018.
De kosten voor individuele huisartsen zijn € 4.500,-- per jaar en voor
deelnemers vanuit een Huisartsenpost of Universitaire instelling € 5.500,-per jaar.

Informatie en aanmelding
Meer informatie over de Kaderopleiding Spoedzorg:
www.huisartsenspoedzorg.nl. Of neem contact op met Gerrit-Jan Vrielink
(onderwijscoördinator) g.vrielink@erasmusmc.nl; 010- 7043281.

