Praktische informatie
Werkbelasting
Gemiddeld 8 uur per week inclusief onderwijs
dagen en stages.
Accreditatie
Beide delen van de opleiding zijn voor huisartsen
geaccrediteerd voor 40 uur en worden afgesloten
met het behalen van een certificaat.
Kosten
5 4.550,- per fase (inclusief cursusmateriaal,
hotelovernachtingen, maaltijden, verfrissingen
tijdens de cursus en CHBB registratie)

Inhoudelijke informatie
PHEG, Janneke Belo, j.n.belo@lumc.nl
Links
www.nhg.org/
lhv.artsennet.nl/home.htm
chbb.artsennet.nl/home.htm
www.vvaa.nl/opleidingen-en-cursussen
www.profclass.nl
Email Expertgroep Kaderhuisartsen
Beleid en Beheer (BOHAG)
Bohag@nhg.org

NHG Kaderopleiding Beleid & Beheer
Regie op regionale eerstelijns zorg
Vaardigheden praktische veranderkunde
Van, voor en door huisartsen

Doelgroep
Huisartsen en eerstelijnsbestuurders of
managers

Boerhaave Nascholing

Andere interessante kaderopleidingen

Contactgegevens
Leids Universitair Medisch Centrum
Boerhaave Nascholing
Postbus 9600, Postzone V0-P
2300 RC Leiden

•	Kaderopleiding Specialist Ouderen
geneeskunde in de eerste lijn
• NHG Kaderopleiding Ouderengeneeskunde
•	Kaderopleiding Beleid, Management
& Ontwikkeling

T 071 526 8500
F 071 526 8255
E boerhaavenascholing@lumc.nl
www.boerhaavenascholing.nl
volg ons @ Boerhaave_LUMC

Uw adresgegevens zijn afkomstig van uw beroepsvereniging of
van IMS Health. Indien u geen prijs stelt op aankondigingen
van Boerhaave cursussen, kunt u een e-mailbericht sturen naar
boerhaavenascholing@lumc.nl, graag met vermelding van uw
specialisme. Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde e-mailadres
sturen en naar uw beroepsvereniging, c.q. IMS Health.

www.boerhaavenascholing.nl

www.boerhaavenascholing.nl

Visie kaderopleiding

Vaardigheden

Inhoudelijke thema’s kaderopleiding

De NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer

•	Visievorming op gezondheidszorg

•	Visieontwikkeling

richt zich op huisartsen. In deze post

en de eerstelijn

•	Strategisch management

academische opleiding worden competen

•	Strategische keuzes maken

•	Verandermanagement

ties ontwikkeld die het mogelijk maken

•	Sturing geven aan zorg in een continu

•	Projectmanagement

op professioneel niveau leiderschap te
tonen bij bestuur, beleid en organisatie
van huisartsenzorg-gerelateerde
voorzieningen.

veranderende omgeving
•	Analyseren van en verbinden binnen
de regio
•	Projectmatig verandertrajecten

•	Populatiemanagement
•	Advies- en begeleidingsvaardigheden
•	Financieel-economische aspecten
•	Kwaliteitsbeleid en benchmark

Bij de opleiding wordt uitgegaan van

opzetten, implementeren en

•	Governance en organisatievormen

integrale zorg vanuit de huisartsen

begeleiden

•	Juridische aspecten van samenwerking

voorziening, waarbij de huisarts een
regisserende rol heeft. Zorginnovatie en

•	Persoonlijk effectueren van tijd en
eigen kwaliteiten

•	Profilering en netwerken
•	Onderwijs maken en geven

een onderbouwd en actief geïmplemen

•	Onderwijs maken en geven

•	Persoonlijk leiderschap en onderhandelen

teerd kwaliteitsbeleid zijn in dit concept

•	Profilering als kaderhuisarts en

•	Wetenschap, presenteren en publiceren

belangrijke thema’s.

regionale eerstelijns gezondheidszorg

Voor wie

Door wie

Onderwijsvormen

Huisartsen en zorgprofessionals in

•	Kaderhuisartsen Beleid en Beheer

•	Centrale onderwijsdagen

de eerstelijns gezondheidszorg

•	Expertdocenten uit diverse domeinen

•	Stages

en van gerenommeerde organisaties
•	Collega cursisten

•	Voorbereidingsopdrachten
•	Uitwerkingsopdrachten
•	Projecten
•	Presentaties op symposia en onderwijsdagen
•	Feedback op projecten van andere kaderopleidingen

www.boerhaavenascholing.nl
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