Certificaat, accreditatie en locatie

Kosten

Certificaat en accreditatie
Beide delen van de opleiding zijn voor huisartsen
geaccrediteerd voor 40 uur en worden afgesloten
met het behalen van een certificaat.
Na het doorlopen van de opleiding kunnen de
huisartsen als kaderhuisarts worden ingeschreven
in het CHBB register (www.chbb.nl) voor
huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden.
Ook kunnen zij dan deel uitmaken van de NHG
expertgroep Laego.

Kosten
De kosten per fase bedragen 5 4.570,(in deze prijs zijn het cursusmateriaal en
de hotelovernachtingen, maaltijden en
verfrissingen tijdens de cursus inbegrepen).
Aanmelding
Na aanmelding volgt een telefonische intake
om de verwachtingen en competenties van
de toekomstige deelnemer te bespreken.

Cursuslocatie
De onderwijsdagen worden gehouden in:
Van de Valk hotel Leiden, LUMC, Leiden en
Kasteel Oud Poelgeest te Oegstgeest.

Over Boerhaave Nascholing

Andere interessante kaderopleidingen

Opleidingsinstelling
LUMC, afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden in
samenwerking met Boerhaave Nascholing.

• Kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn
• NHG Kaderopleiding Beleid & Beheer

Meer informatie en aanmelding
Indien u belangstelling heeft en inhoudelijk
informatie wenst kunt u contact opnemen
met Secretariaat Opleiding en Nascholing,
kaderopleiding@lumc.nl, T 071 526 84 27.
De data van de cursus kunt u vinden op
de website van Boerhaave Nascholing:
www.boerhaavenascholing.nl.
Via deze site kunt u zich ook inschrijven.
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NHG Kaderopleiding
Ouderengeneeskunde
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Inleiding, opleidingscommissie, doelgroep en opzet
Inleiding
De zorg voor ouderen in de eerste lijn is
complex. De toegenomen kwetsbaarheid van
ouderen en de vaak meervoudige problematiek
(medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk)
maken ouderengeneeskunde tot een uitdaging
voor de huisarts. De NHG-kaderopleiding
Ouderengeneeskunde leidt huisartsen op
tot kaderhuisartsen die proactieve samenhangende zorg bieden aan eigen patiënten én die
collega huisartsen stimuleren dit ook te doen.
Zij vormen een regionaal aanspreekpunt in de
eerstelijnszorg voor ouderen. De vakgroep
Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van
het LUMC heeft deze opleiding ontwikkeld in
samenwerking met Boerhaave Nascholing van
het LUMC en het NHG.
De inhoud van de opleiding volgt vijf lijnen:
•	Ouderengeneeskunde in algemene zin
•	Medisch inhoudelijk
•	Geriatrisch Netwerk
•	Organisatie
•	Rol kaderhuisarts
Centraal staat het voeren van regie voor
ouderen die dat zelf niet meer kunnen. Met oog
voor de wensen en belangen van de oudere zelf
en ethische en maatschappelijke vraagstukken.
Kaderhuisartsen ouderengeneeskunde zijn
toegerust om gewenste veranderingen in de
eerstelijns ouderengeneeskunde uit te dragen
en hebben zich verenigd in Laego: de landelijke
adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor
ouderen.

Opleidingscommissie
De cursuscommissie bestaat uit:
•	mw.dr. A.W. Wind (huisarts, hoofd
kaderopleiding)
•	mw.prof.dr. J. Gussekloo (huisarts)
•	prof.dr. W. P. Achterberg (specialist
ouderengeneeskunde)
•	mw. C.S. de Waard MSc. (coördinator)
Adviseurs:
•	drs. J. Bustraan (onderwijskundige LUMC)
•	M.C. Hornstra Moedt
(Boerhaave Nascholing)
•	drs. E.J. van der Jagt (NHG).
Doelgroep
Huisartsen die zich verder willen bekwamen in
de ouderengeneeskunde en een regiofunctie
ambieren. Voorwaarde is dat de deelnemer
praktiseert als huisarts in een praktijk waar hij/
zij invloed heeft op de organisatie.
Opzet
De NHG-kaderopleiding Ouderengeneeskunde
bestaat uit twee fases. Fase 1 leidt op tot
huisartsen die de zorg voor ouderen in de eigen
praktijk kunnen optimaliseren. Fase 2 leidt op
tot kaderhuisartsen die in de eigen regio
onderwijs en samenwerkingsprojecten kunnen
initiëren en coördineren en bij wie collega
huisartsen consultatief te rade kunnen gaan.
We gaan ervan uit dat het merendeel van de
huisartsen voor beide fases kiest.
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De praktische opzet van de opleiding:
• 2-jarige opleiding, elke fase duurt 1 jaar
(250 uur per jaar)
• start groepen in september
• 12-15 deelnemers per groep
• 10 onderwijsdagen per jaar (waarvan
3 geclusterd met 1 overnachting, 80 uur)
• 5 stagedagen per jaar (50 uur, vrij in te delen)
• 120 uur zelfstudie per jaar: voorbereiding,
huiswerkopdrachten en verbeterprojecten.
• Enkele terugkomdagen zijn gezamenlijk
met de kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn.
We maken tijdens de onderwijsdagen gebruik
van interne en externe docenten.
Inhoud van de opleiding
ALGEMEEN
• visie op ouderen, functionele geriatrie,
kwetsbaarheid
• proactieve samenhangende zorg
• regie, samenwerking
• wet- en regelgeving
• ethiek en wel/niet behandelbeslissingen
MEDISCH INHOUDELIJK
• verdieping medisch inhoudelijke kennis
• multimorbiditeit (analyse, prioritering,
beleid)
• polyfarmacie
• cognitieve stoornissen, depressie, dementie,
gedragsproblemen
• delier
• mobiliteit en vallen
• voeding en mondzorg

GERIATRISCH NETWERK
• c ommunicatie met ouderen met cognitieve
en/of zintuiglijke beperkingen
•D
 rie-gesprek (patiënt, familie, arts)
• s amenwerking HA – POH / praktijk- of
wijkverpleegkundige, verzorgenden
• s amenwerking specialist ouderengeneeskunde, apotheker, GGZ, medisch specialisten
• s amenwerking met welzijn en sociale teams
ORGANISATIE
• zorgbehandelplan
• verslaglegging
• v erbeterprojecten in eigen praktijk en
verzorgingshuis
• o rganisatie en facilitatie spreekuur,
protocollering, taakdelegatie
• k waliteitsprojecten in de regio
• financiering
ROL KADERHUISARTS
• E vidence Based Medicine
• k ritisch lezen
• z oeken in Pubmed en andere databases
• c onsultatie bieden
• o nderwijs maken en geven
• k waliteitsprojecten ontwikkelen en leiden
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