Schrijf nu in!

Start 5e lichting
NHG-Kaderopleiding
Huisarts en Spoedzorg
De opleiding start met een
2-daagse op
2 en
april
2020
25
en3 26
september
2019

€ 4.975,Accreditatie:
40 punten

Meer informatie:
www.huisartsenspoedzorg.nl

Wordt dit de volgende stap in uw
carrière?
•
•
•

Bijdragen aan de kwaliteit, organisatie
en ketensamenwerking van de 7x24 uurs     
huisartsgeneeskundige spoedzorg;
Nascholingen en onderwijs geven als      
docent;
Adviseren en participeren in
kwaliteitsprojecten.

DE NHG-KADEROPLEIDING
HUISARTS EN SPOEDZORG BIEDT U

Vakinhoudelijke verdieping

Twee jaar durende groepsgewijze training
door expertdocenten en enthousiaste
ervaren kaderhuisartsen. U volgt onderwijs
samen met collega’s uit heel Nederland
met dezelfde interesse en ambitie. U
verbreedt hiermee uw netwerk en deelt
waardevolle ervaringen.
Het curriculum kent de volgende
hoofdlijnen:
• Medisch inhoudelijk:                  
ABCDE-methodiek, traumatologie,
spoedzorg bij specifieke groepen
zoals kinderen, ouderen en geestelijke
gezondheidszorg;
• Didactische vaardigheden: werken  
volgens het  ‘Learn-Do-Teach’-principe
waaronder leren presenteren;
• Wetenschappelijke verdieping:
refereren, kritisch lezen en bespreken
van recente literatuur en waar gewenst
zelf (mee)schrijven aan een artikel.

Kwaliteit en organisatie

De NHG-Kaderopleiding biedt onderwijs
in het initiëren en opstarten van
projecten. Centraal staat de sleutelrol in
de samenwerking met ketenpartners en
stakeholders in de spoedzorg.

Het geven van nascholingen aan
collega’s

U wordt geschoold tot een docent die
kwalitatief goede nascholing kan geven
volgens de principes van de didactische
vaardigheden.

Meer informatie:
www.huisartsenspoedzorg.nl

40 accreditatiepunten per jaar
DE NHG-Kaderopleiding Huisarts en
Spoedzorg duurt 2 jaar, waarbij door u
gemiddeld 5 á 6 uur per week aan de
opleiding wordt besteed.
Er zijn 20 onderwijsdagen; 4 keer een
tweedaagse en 12 keer één dag.
2 enen3 26
april
De opleiding start  op  25
september
2019. De locatie voor de
2020.
meeste onderwijsdagen is Utrecht.
De kosten zijn € 4.975,- per jaar (dit is
inclusief 40 accreditatiepunten).

Informatie en aanmelding
Kijk voor meer informatie over deze
Kaderopleiding op:
www.huisartsenspoedzorg.nl
of contacteer
Gerrit-Jan Vrielink (onderwijscoördinator)
010-7043281 • g.vrielink@erasmusmc.nl
en
Martijn Rutten (inhoudelijk coördinator)
024-3666264 • martijn.rutten@radboudumc.nl

