NHG‐ Kaderopleiding Beleid en Beheer
‘De huisarts als zorgregisseur’
Achtergrond
De huisarts als pure solist kennen we eigenlijk al bijna niet meer. Huisartsen werken steeds meer
samen in de eigen praktijk, in een team van collega’s, praktijkondersteuners en nieuwe medewerkers
als de physician assistant. Deze teams zijn ook meer en meer transmuraal verbonden in innovatieve
zorgprojecten en samenwerkingsverbanden. Daarbij gaat het vaak om themagebonden
implementatie en kwaliteit van met name chronische zorg.
Binnen dit veranderende zorglandschap treedt de huisarts steeds meer op als zorgregisseur. U krijgt
daarbij te maken met uiteenlopende zaken als kwaliteitsmanagement, marktwerking, ketenzorg, e‐
health, zelfzorg door de patiënt, praktijkaccreditatie en projectmatig werken. Dat doet een beroep
op specifieke kennis en competenties rond innovatie en implementatie, in aanvulling op uw
medische deskundigheid.
Leerdoelen
Met de kaderopleiding Beleid en Beheer doet u essentiële inzichten en vaardigheden op, met de
Toekomstvisie Huisartsenzorg als ijkpunt. Uw docenten zijn experts, maar ook collega‐huisartsen die
feedback geven. En u geeft mede vorm aan de opleiding door zelf uw verbeter‐ of
zorgvernieuwingsproject te kiezen. Na het volgen van deze opleiding kunt u onder andere:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Strategisch denken over de rol van de huisarts binnen het totale zorgaanbod
Huisartsgeneeskundige zorg organiseren op lokaal niveau
Zorgvernieuwingsprojecten initiëren en managen op regionaal niveau
Een praktijkplan opstellen, kwaliteitsbeleid voeren en financiële soliditeit bewaken
Leiding geven, onderhandelen, adviseren, kennis overdragen
Kaderfuncties vervullen op regionaal niveau

Praktische informatie
De opleiding bestaat uit twee fasen van ieder 8 maanden. In de 1e fase staat de praktijk als
organisatie centraal en verkent u vooral het lokale krachtenveld. In de 2e fase zoomt u uit naar
regionaal niveau.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Opzet: per fase 7 of 8 plenaire bijeenkomsten en verschillende eendagsstages; in fase 1 zet u
een intern verbeterproject op, in fase 2 een regionaal zorgvernieuwingsproject
Studiebelasting: 512 uur in totaal (fase 1 en 2), waarvan 100 uur contactonderwijs
Accreditatie: 40 punten per fase; na het afronden van de complete opleiding kunt u zich
inschrijven in het CHBB‐register en lid worden van de NHG expertgroep Beleid en Beheer
Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers
Locaties: kasteel Oud‐Poelgeest in Oegstgeest en het LUMC in Leiden
Kosten: € 4.300,‐ per fase (inclusief cursusmateriaal, hotelovernachtingen en maaltijden)
Opleidingscoördinator: Fred Dijkers (F.W.Dijkers@lumc.nl)

Inschrijving
Via www.boerhaavenet.nl kunt u zich direct inschrijven.
De kaderopleiding Beleid en Beheer wordt verzorgd door het LUMC, afdeling Public Health en
Eerstelijnsgeneeskunde, in samenwerking met Boerhaave Nascholing. Op www.boerhaavenet.nl
vindt u onder andere cursusdata en een gedetailleerd programma. Ook kunt u zich via deze site
direct aanmelden.

