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Jaarprogramma 2018 

In mei 2017 hebben velen van u een Boerhaave enquête ingevuld. U kon uw voorkeuren voor 

cursusonderwerpen in deze enquête opgeven. Met de uitkomsten zijn wij aan de slag gegaan. U 

vindt uw voorkeuren voor onderwerpen, als het goed is, terug in ons jaarprogramma 2018. 

 

Deze brochure is voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants, 

verpleegkundig specialisten en geïnteresseerde zorgprofessionals die hun brede medische 

inhoudelijke kennis op peil willen houden, een (kader)opleiding willen volgen of hun vaardigheden 

willen trainen. 

NB Alle cursussen, trainingen en opleidingen zijn geaccrediteerd. Op onze website staat bij elke 

nascholing het aantal punten vermeld. 

Onderwerp Datum 2018 Vorm 

Dè cursus over huidkanker voor 
huisartsen 

22 en 23 maart  plenair en interactief 
volgeboekt 

Gynaecologische vaardigheden 5 april  vaardigheidstraining 
volgeboekt 

Diagnostische strategieën 12 april plenair 

Anatomie en Injectietechnieken  26 april (ochtend of ’middag) vaardigheidstraining 

Sportgeneeskunde 31 mei plenair 

Oncologie 7 juni plenair en workshops 

Dokter in de wijk 21 juni plenair en workshops 

Hart- en longgeluiden 29 juni plenair 

Summer school vaardigheden 30 en 31 augustus vaardigheidstrainingen 

Perifeer vaatlijden 6 september vaardigheidstraining 

Basiscursus Electrocardiografie 14 september plenair en training 

Basisopleiding echografie voor 
artsen 

Start: 17 september plenair en training 

3e Leidse 
ouderengeneeskundedagen 

27 en 28 september 
 

plenair en workshops 

Supervisie en samenwerken in 
HA/SO-praktijk 

4 oktober plenair en werkgroepen 

Orthopedie en revalidatie 1 november  plenair 

Kaderopleiding Beleid en 
Beheer 

8 november opleiding 

Kaderopleiding Beleid, 
Management en Organisatie 

 8 november opleiding 

Hoofdpijn, wegraking en 
slaapstoornissen 

22 november  plenair en workshops 

Vorderingen en praktijk; 
Boerhaave huisarts- 
geneeskunde dagen 

13 en 14 december  plenair en workshops 

   

 

 

 



Dè cursus over huidkanker voor huisartsen (volgeboekt) 
22 en 23 maart 2018 
Holiday Inn, Leiden 
Deelname: € 495,- 
Accreditatie: 10 punten 
 
Inhoud 
De huidkanker epidemie, samenhangend met de vergrijzing van een relatief welvarende generatie, 
staat voor de deur en zal over 10 jaar haar hoogtepunt bereiken. Er worden nu al 50.000 
basaalcelcarcinomen en ruim 5.000 melanomen per jaar gediagnostiseerd. Daarbij is de verwachting 
dat huisartsen  in toenemende mate een rol gaan spelen in de vroegdiagnostiek en behandeling. Uit 
enquêtes van de dermatoscopie cursussen is gebleken dat de deelnemers graag méér blote-oog-
diagnostiek als inleiding tot de dermatoscopie zouden willen hebben. Hierop anticiperen wij nu met 
deze complete tweedaagse cursus. 
Ook de Richtlijnen Melanoom (uit 2012), Basaalcelcarcinoom, Plaveiselcelcarcinoom en Aktinische 
keratose staan op het programma, voor zover relevant. 
De Richtlijn Melanoom 2012 bevat de aanbeveling zich te bekwamen in de dermatoscopie, mede 
omdat gebleken is dat de diagnostische accuratesse alleen toeneemt bij clinici die een formele 
training hebben gehad. Dermatoscopie is een aanvullende techniek op de blote-oog diagnostiek. De 
blote-oog-diagnostiek moet eerst worden geoptimaliseerd om rendement te hebben van de 
toepassing van dermatoscopie. 
De cursus is bedoeld als een praktische training. De eerste dag komt de blote-oog diagnostiek 
uitgebreid aan bod, culminerend in een spannende quiz. Verder is er een computermodule om de 
voor de eerstelijn relevante punten uit de richtlijn te oefenen. 
 
De tweede dag wordt de kennis aangevuld met scholing in de dermatoscopie. Het programma op 
dag 2 eindigt om 15.00 uur. Na de cursus krijgt u 4 weken de tijd om thuis verder te oefenen met 
een ca. 2 uur durend e-learningprogramma. 
 
Doelgroepen 
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en artsen 
in opleiding. 
 
Deze editie van de cursus is er een beperkt aantal plekken beschikbaar voor physician assistants en 
verpleegkundig specialisten (18 totaal). Na afloop van de cursus zullen we aan deze doelgroep 
vragen een extra evaluatie in te vullen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Training Gynaecologische vaardigheden (volgeboekt) 

5 april 2018 
LUMC, Leiden 
Deelname: € 175,- 
Accreditatie: 3 punten 
 
In samenwerking met de vakgroep Gynaecologie van het LUMC organiseert Boerhaave Nascholing 
een training gynaecologische vaardigheden voor huisartsen. 
De bedoeling van deze cursus is om door veel te oefenen de vaardigheden binnen het vakgebied van 
de gynaecologie goed te beheersen. We denken daarbij aan het plaatsen van een pessarium, 
inbrengen van verschillende IUD’s (T-safe en Mirena) en het plaatsen van Implanon. Natuurlijk 
besteden we ook kort aandacht aan theoretische onderbouwingen. U kunt het in het programma 
allemaal terugvinden. 
 
Doelgroepen 
De cursus is bestemd voor huisartsen en huisartsen in opleiding. 
Het maximum aantal deelnemers is 20. 
 
Deelnemers beoordeelden deze training in 2017 heel positief en gaven een 4.6-waardering op een 
vijfpuntsschaal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Diagnostische strategieën 

12 april 2018 
LUMC, Leiden 
Deelname: € 295,- 
Accreditatie: 5 à 6 punten 
 
Op 12 april organiseert Boerhaave Nascholing in het LUMC de cursus Diagnostische strategieën, een 
op de praktijk van alledag gerichte, interactieve nascholing met ruime gelegenheid voor discussie. 
Het streven om u veelzijdig te informeren heeft dit jaar een bont palet aan sprekers en onderwerpen 
opgeleverd. Tijdens de cursus wordt veel casuïstiek gebruikt, die u direct in de praktijk kunt 
toepassen. 
 
Onderwerpen die dit jaar aan bod zullen komen zijn onder andere: 
 
- Kortademigheid; 
- Anemie bij kwetsbare ouderen; 
- (farmaco)genetisch onderzoek in de huisartspraktijk; 
- Vitamine deficiënties; 
- Geïndiceerde diagnostiek na collaps: vorm van preventie?; 
- Valkuilen van protocollair lab prikken; 
- allergie. 
 
Bij deze cursus kunt u een voor- en natoets maken voor extra accreditatiepunten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Anatomie en Injectietechnieken 

26 april 2018 
LUMC-snijzaal, Leiden 
Deelname: € 135,- 
Accreditatie: 2 punten 
 
 
 
Het goed kunnen injecteren in een gewricht is van groot belang. Deze praktische cursus bestaat uit 
twee workshops en richt zich hoofdzakelijk op injectietechnieken bij de knie en de schouder. 
  
We starten de cursus met een kort theoretisch deel over de indicaties, het doel van de injecties en 
de verschillende middelen in geval van artrose. Daarna volgen 2 workshops. 
Workshop 1: u krijgt uitleg over de anatomie van de beide gewrichten. De docent-anatoom zal op 
interactieve wijze de relevante anatomie aan de hand van anatomische preparaten behandelen. 
Workshop 2: onder begeleiding van de docent-specialist gaat u het injecteren in de schouder en knie 
op modellen (fantomen) oefenen. 
 
U kunt ervoor kiezen om deze cursus te volgen in de ochtend of in de middag. Het programma staat 
op www.boerhaavenascholing.nl. 
 
Doelgroepen 
Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. 
 
Doelstellingen 
Na het volgen van deze workshops: 
 
- Kent u de kenmerken  van een artrose knie en schouder; 
- Heeft u de anatomie van de knie en  schouder opgefrist; 
- Weet u  hoe u de injectietechniek schouder subacromiaal en AC moet uitvoeren; 
- Weet u de injectietechniek van de knie uit te voeren. 
 
Deze vaardigheidstraining krijgt een hoge waardering:  4.7 (op een vijfpuntsschaal). 
 
 
 
 

  

http://www.boerhaavenascholing.nl/


Sportgeneeskunde 

31 mei 2018 
LUMC, Leiden 
Deelname: € 295,- 
Accreditatie: 5 à 6 punten 
 
Inhoud 
 
Sport: voor jong en oud, groot en klein is er wel een sport te bedenken. Bij sport denk je snel aan 
uithoudingsvermogen, trainen, gezondheid enzovoort.  
Maar wat als het even wat minder gaat? Hoeveel mensen krijgt u per week op uw spreekuur met 
vragen over sport? Of over sport en dieet? Wat weet u over doping en sport? Wat weet u van plotse 
hartdood op het sportveld, weer sporten na chronische ziekte of cardiaal event? Hoeveel 
schouderklachten ziet u en wat is hiervan de oorzaak? En wat te doen met sportkeuringen? 
 
Zomaar wat vragen die tijdens de Boerhaavenascholing Sportgeneeskunde zeker aan bod komen. 
Daarnaast kunt u uw eigen casus inbrengen tijdens het sportgeneeskundig spreekuur, dus schroom 
niet en mail uw casus naar boerhaavenascholing@lumc.nl. 
 
Als klap op de vuurpijl zal chef-arts NOC-NSF Cees-Rein van de Hoogenband ons mee terug-nemen 
naar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.  
Kortom een zeer gevarieerd programma over sport en geneeskunde, mogelijk gemaakt door 
gepassioneerde specialisten op beide gebieden! 
 
U vindt op www.boerhaavenascholing.nl het cursusprogramma. 
 
Doelgroepen 
De cursus is bestemd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig  
specialisten, physician assistants en voor artsen in opleiding tot specialist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:boerhaavenascholing@lumc.nl
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Oncologie  
7 juni 2018 
LUMC, Leiden  
Deelname: € 295,- 
Accreditatie: 5 à 6 punten 
 
LUMC Oncologisch Centrum 
Eén op de drie mensen krijgt kanker. De huisarts en ook de specialist ouderengeneeskunde ziet 
kankerpatiënten in verschillende ziektefasen en is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt in de 
gezondheidszorg. Een belangrijke rol van de huisarts is het waarborgen van continue en 
persoonsgerichte zorg.” 
 
Onderwerpen die op deze nascholingsdag met werkgroepen aan bod komen zijn: 
- Kanker, de behandeling en prognose van ouderen; 
- mammacarcinomen, melanomen: wanneer aanvullend onderzoek; wat zijn de richtlijnen? 
- Screening: kanker en erfelijkheid: 
- Nieuwe behandelmethodes, vroege/late bijwerkingen; wanneer wel, wanneer niet in aanmerking 
komen voor bepaalde behandelingen? 
- Value based health care. 
 
In de middag gaat u in vier groepen uiteen en kunt u kiezen uit twee van de vier werkgroepen 
(preventie/screeningsprogramma’s; behandeling – radiotherapie; nazorg: (psychologische) 
revalidatie; ouderen met kanker). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Dokter in de wijk 

21 juni 2018 
LUMC, Leiden 
Deelname: € 295,- 
Accreditatie: 5 à 6 punten 
 

 
De huisarts kent zowel het medisch dossier als de persoonlijke omstandigheden van de patiënt. 
Omdat er steeds meer samengewerkt zal worden tussen gemeente en gezondheidszorg, vormt de 
huisarts, met zijn praktijk midden in de wijk, de spil van die samenwerking.  Huisartsen kunnen 
bruggen slaan, maar moeten daar wel tijd, geld en informatie voor hebben. 
 
In 2019 verandert de financiering van de huisartsenzorg , o.a. met als doel meer ruimte te hebben 
voor dit wijkgerichte werken.  
 
In deze cursus besteden wij aandacht aan praktische zaken die u kunt gebruiken om te zorgen dat u 
voor deze verandering goed beslagen ten ijs komt.  
 
In de ochtend  praten wij u bij over de recente ontwikkelingen en  over de financiering van 
wijkgericht werken. Na de koffiepauze krijgt u handige en toepasbare informatie hoe u uw 
praktijkpopulatie in beeld kunt brengen. Aan de hand van die populatie kunt bepalen welke 
activiteiten voor uw praktijk belangrijk zijn. Tenslotte vertelt  collega Vrolijk uit Den Haag u hoe dat 
nou in de praktijk gaat, netwerken en samenwerken in de wijk.  
 
In de middag gaat u zelf aan de slag in werkgroepen en werkt u aan praktische toepassingen 
waarmee u in uw eigen praktijk aan de slag kunt. 
 
Met onderwerpen als kwetsbare ouderen, hotspotters en migranten leggen we de focus op 
onderwerpen waar veel energie in gaat zitten en proberen we u adviezen aan te reiken waarmee 
deze energie zich ook terugbetaalt.  
 
Wij hebben er zin in, hopelijk u ook!  
 
We nodigen u van harte uit om casuïstiek aan te dragen of per e-mail vragen te stellen, waarop wij in 
deze cursus antwoord proberen te geven. Stuur deze naar: boerhaavenascholing@lumc.nl. 
 
Doelgroepen 
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, apothekers, 
fysiotherapeuten, verloskundigen, beleidsmedewerkers gemeente,  praktijkmanagers, 
wijkverpleegkundigen,  GGD-artsen, coördinatoren sociale wijkteams en welzijnsorganisaties. 
 
 

  



Hart- en longgeluiden 

29 juni 2018 
LUMC,Leiden 
Deelname:  € 295,- 
Accreditatie: 6 punten 
 
Luisteren naar hart en longen is een dagelijkse handeling van de praktiserend huisarts, physician 
assistant, specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist. Weet u altijd waar u naar 
luistert en wat u hoort? 
 
Als u een hart- of longgeluid hoort, wat is dan het kenmerkende ervan? Is het normaal of afwijkend 
en vooral: wat is de betekenis van het al dan niet horen van een bepaald geluid voor de verdere 
diagnostiek en het beleid?  
 
Vragen over de doelmatigheid en doelgerichtheid van uw routine-auscultatie van hart en longen 
komen in deze cursus aan de orde. 
  
Na het opfrissen van uw inhoudelijke kennis gaat u onder deskundige begeleiding aan de hand van 
relevante casuïstiek zelf aan de slag.  
 
De verworven vaardigheden kunt u direct in uw praktijk toepassen. Om voor uzelf het rendement 
van de dag te toetsen, sluiten we deze cursus af met een uitdagende luisterquiz over - hoe kan het 
anders- hart- en longgeluiden. 
  
Doelgroep 
De cursus is bestemd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen en artsen 
verstandelijk gehandicapten, physician assistants, verpleegkundig specialisten en voor hen die voor 
deze specialismen in opleiding zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Summer school vaardigheden 

30 en 31 augustus 2018 
LUMC-snijzaal, Leiden 
Deelname: € 935,- (of € 1050,- inclusief één hotelovernachting) 
Accreditatie: 11 punten 
 
 
Boerhaave Nascholing organiseert jaarlijks een aantal vaardigheidstrainingen voor huisartsen. Deze 
vaardigheidstrainingen hebben wij voor u gebundeld en bieden wij u aan tijdens deze tweedaagse 
summer school.  
 
Met toelichting en begeleiding van medisch specialisten uit het LUMC gaat u tijdens deze summer 
school vooral zelf aan het werk. 
  
1e dag 
Ochtend 
Training gynaecologische vaardigheden 
In samenwerking met de vakgroep Gynaecologie van het LUMC organiseert Boerhaave deze 
vaardigheidstraining. Het is onze bedoeling dat u na korte inleidingen vooral zelf aan de slag gaat 
met het plaatsen van een pessarium, inbrengen van verschillende IUD’s (T-safe en Mirena) en het 
plaatsen van Implanon om behendiger te worden. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan 
praktijkorganisatie en de indicatiestelling.  
Middag 
Kleine chirurgische verrichtingen 
Deze vaardigheidstraining biedt u een prettige mogelijkheid om in de snijzaal van het LUMC uw 
kennis en vaardigheden onder de deskundige begeleiding van een chirurg en een dermatoloog weer 
up-to-date te krijgen. 
Na korte theoretische toelichtingen gaat u aan de slag met: 
- het hanteren van chirurgische instrumenten; 
- het hechten en knopen van huidwonden,  bijzondere hechtingen; 
- het verwijderen van een huidafwijking (huidexcisie); 
- het verwijderen van atheroomcystes; 
- het nemen van biopten. 
 
Dag 1 sluiten we af met een bezoek aan het Anatomisch Museum van het LUMC en een diner. 
 
Dag 2 
Ochtend 
Oogheelkunde 
In samenwerking met de vakgroep Oogheelkunde oefent u kleine verrichtingen aan het oog zoals het 
verwijderen van een corpora aliena, boren van de cornea en excochelatie chalazia. 
Middag 
Anatomie 
In de middag staat de anatomie en het onderzoek van het bewegingsapparaat op het programma. 
Daarnaast gaat u in de snijzaal van het LUMC oefenen met injectietechnieken van de schouder, knie, 
hand en pols.  
 
Doelgroepen 
Huisartsen , specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants en basisartsen. 

 



Training Perifeer vaatlijden  enkel-arm-index (EAI) 

6 september 2018, vanaf 17.15 uur 
LUMC, Leiden 
Deelname: € 160,- 
Accreditatie: 3 punten 
 
Bij pijn in de benen wordt vaak gedacht aan perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Soms is dit terecht, 
maar vaak ook ten onrechte. Daarnaast worden patiënten PAV regelmatig verwezen naar de tweede 
lijn, terwijl een goede (en noodzakelijke!) behandeling net zo goed in de eerste lijn kan plaatsvinden. 
Het is dan ook de kunst om in de eerste lijn die gevallen van pijn in de benen er uit te pikken die PAV 
hebben, bij hen een goede therapie in te stellen en de juiste patiënten te verwijzen naar de tweede 
lijn. Een onmisbaar instrument hierbij is het meten van de enkel-arm-index (EAI). Tijdens deze 
praktische nascholing wordt dan ook veel tijd ingeruimd om hiermee te oefenen. 
 
De leerdoelen van deze nascholing zijn: 

 De huisarts weet PAV in de eerste lijn op een juiste wijze te diagnosticeren 
 De huisarts weet welke patiënten met PAV op welke wijze in de eerste lijn kunnen worden 

behandeld en gecontroleerd 
 De huisarts weet welke patiënten moeten worden verwezen naar de vaatchirurg en wat 

deze vaatchirurg met deze patiënten doet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Basiscursus Electrocardiografie 

14 september 2017 

LUMC, Leiden 

Deelname:  € 295,- 

Accreditatie: 6 punten 

Inhoud 
De electrocardiografie is inmiddels een eeuw oud, maar desondanks is het in vrijwel onveranderde 

vorm nog steeds een van de hoekstenen van de cardiologische diagnostiek. Ook buiten het 

ziekenhuis speelt de beoordeling van het ECG, zowel bij keuringen als bij evaluatie van klachten, 

voor de opsporing van hartafwijkingen een belangrijke rol. Mede door het non-invasieve karakter 

van het onderzoek worden hiervoor dagelijks vele ECG’s gemaakt. Maar is altijd duidelijk waarnaar 

gekeken moet worden? Is het normaal of afwijkend en vooral: wat is de consequentie voor de 

verdere diagnostiek en het beleid? Kortom, allemaal vragen over de doelmatigheid en 

doelgerichtheid van het laten maken en de beoordeling van het ECG. 

 

De beoordeling van het ECG is een vaardigheid die meestal niet als basisleerstof wordt aangeboden. 

Voor degenen die de grondbeginselen wel kennen, is het zinnig deze kennis op te frissen en met 

enige regelmaat te oefenen. 

 

Deze praktische, eendaagse cursus over de beoordeling van het ECG is bedoeld om op interactieve 

en intensieve manier uw kennis en vaardigheden op peil te brengen. De cursus is geschikt voor 

iedereen die meer van ECG’s wil weten.  

Onder deskundige begeleiding zal geoefend worden aan de hand van relevante casuïstiek, waarbij 

een ieder de kans krijgt de geactualiseerde of zojuist verworven kennis en vaardigheden in praktijk 

te brengen. Alles wat aan de orde is geweest kunt u nog eens nakijken op een CD-Rom. Hierdoor 

kunt u uw kennis nogmaals evalueren en kunt u dit gebruiken als naslagwerk bij in de praktijk 

voorkomende ECG’s.  

Leerdoelen  

1.  De cursist heeft de kennis en vaardigheden om een ECG te lezen. 

2.  De cursist kan de belangrijkste afwijkingen herkennen.  

3.  De cursist heeft enige achtergrondkennis verkregen omtrent de te herkennen afwijkingen en 

hoe hiermee vervolgens omgegaan wordt in de praktijk.  

4.  De cursist is gemotiveerd de tijdens de cursus opgedane kennis te implementeren in zijn 

dagelijks handelen. 

Doelgroepen 
De cursus is bestemd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk 
gehandicapten, bedrijfsartsen en andere geïnteresseerden, alsmede voor artsen in opleiding voor 
alle specialismen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.  
 
Cursuscommissie: dr. L. van Erven en dr. H.W. Vliegen 

 



Basisopleiding echografie voor artsen 
Dit is een door het CHBB erkende opleiding. 
17 september 2018  start– zes dagen 
LUMC, Leiden 
Deelname: € 2850,- 
Accreditatie: 36 punten 
 
 
Inleiding 
Huisartsen, SEH-artsen, internisten en andere niet-radiologische specialisten wensen in hun 
dagelijkse praktijk steeds vaker gebruik te maken van echografie voor het onderzoeken van gerichte 
vraagstellingen bij hun patiënten: de zogenaamde “point-of-care” echografie. Om in deze behoefte 
te voorzien gaat Boerhaave Nascholing in samenwerking met de afdeling Radiologie van het LUMC in 
februari weer van start met deze echografie-opleiding. In deze zesdaagse opleiding leert u “state-of-
the-art” echotechnieken direct van de radioloog. 
 
Tijdens deze opleiding geven wij niet alleen aandacht aan de theorie maar vooral ook aan de 
praktijk. Aan bod komen echofysica, echotechniek, indicatiestelling, toegepaste anatomie, het 
herkennen van veel voorkomende afwijkingen in het abdomen en verslaglegging van het onderzoek. 
In de ochtenden krijgt u theorie en live demonstraties van de echotechniek. In de middagen gaat u in 
kleine groepen, onder begeleiding van een radioloog, uitgebreid oefenen. U rondt de basisopleiding 
echografie af met een theoretisch en praktisch examen. 
 
Leerdoelen  
U vindt alle leerdoelen op: www.boerhaavenascholing.nl.  
 
Doelgroepen 
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, internisten, SEH-artsen en geïnteresseerde medisch 
specialisten. 

 
100% van de deelnemers van de 1e Basisopleiding Echografie die de evaluatie hebben 
ingevuld raadt deze opleiding de collega’s van harte aan. 
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3e Leidse Ouderengeneeskundedagen 

27 en 28 september 2018 
LUMC, Leiden 
Deelname: € 450,- (2 dagen) 
Accreditatie: 11 à 12 punten 
 
 

 
In september 2018  vinden voor de derde keer de Leidse Ouderengeneeskunde Dagen plaats. Het 
betreft een tweedaagse nascholing over ouderengeneeskunde in brede zin en ze gaat dwars door de 
lijnen heen. In deze nascholing worden ontwikkelingen beschouwd vanuit zowel ziekenhuis, 
verpleeghuis als eerstelijn, waarbij wederom veel nadruk komt te liggen op praktische informatie 
waarmee men de volgende dag in de praktijk aan de slag kan. 
 
Bij het drukken van deze brochure is het programma nog niet bekend. Naar verwachting zal dit in 
het voorjaar van 2018 rond zijn. Houd onze website www.boerhaavenascholing.nl in de gaten. Of 
maak een account aan onder Mijn Boerhaave Nascholing” en meld u aan voor onze nieuwsbrief. Zo 
blijft u op de hoogte van onze nascholingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Orthopedie en revalidatie 
1 november 2018  
LUMC, Leiden 
Deelname: € 295,- 
Accreditatie: 5 à 6 punten 

 
 
Eens in de vijf jaar staan de vakken orthopedie en revalidatie op ons nascholingsprogramma. Tijdens 
deze cursus behandelen we samen met u actuele en praktische thema’s van het bewegingsapparaat, 
de behandeling en revalidatie.  
 
Het programma staat nog niet vast. Heeft u een onderwerp waar u beslist meer over wilt horen 
tijdens deze cursus? Laat het ons weten! Stuurt u een mail naar: 
boerhaavenascholing@lumc.nl.  
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NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer (twee jaar) 
Start: 8 november 2018  
Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist 
Deelname: € 9800,- voor de gehele opleiding (inclusief cursusmateriaal, hotelovernachtingen, 
maaltijden, verfrissingen tijdens de cursus en CHBB registratie) 
Accreditatie: 80 punten 
 
 
 
De NHG Kaderopleiding Beleid en Beheer richt zich op huisartsen. In deze postacademische 
opleiding ontwikkelen samen competenties die het mogelijk maken op professioneel niveau 
leiderschap te tonen bij bestuur, beleid en organisatie van huisarts-gerelateerde voorzieningen. 
Bij de opleiding wordt uitgegaan van integrale zorg vanuit de huisartsenpraktijk, waarbij de huisarts 
een regisserende rol heeft. Zorginnovatie en een onderbouwd en actief geïmplementeerd 
kwaliteitsbeleid zijn in dit concept belangrijke thema’s. 
 
Vaardigheden 
Met de volgende vaardigheden gaan we tijdens deze kaderopleiding aan de slag: 

 Visievorming op gezondheidszorg en de eerstelijn 

 Strategische keuzes maken 

 Sturing geven aan zorg in een continu veranderende omgeving 

 Analyseren van en verbinden binnen de regio 

 Projectmatig verandertrajecten opzetten, implementeren en begeleiden 

 Persoonlijk effectueren van tijd en eigen kwaliteiten 

 Onderwijs maken en geven 

 Profilering als kaderhuisarts en regionale eerstelijns gezondheidszorg 
 
Wie zijn de docenten? 

 Kaderhuisartsen Beleid en Beheer 

 Expertdocenten uit diverse domeinen en van gerenommeerde organisaties 

 Collega-cursisten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kaderopleiding Beleid, Management & Ontwikkeling (twee jaar) 
Start: 8 november 2018 
Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist 
Deelname: € 9950,- voor de gehele opleiding (inclusief cursusmateriaal, hotelovernachtingen,  
maaltijden en verfrissingen tijdens de cursus) 
Accreditatie: 80 punten  
 
Doelstelling 
Van specialisten ouderengeneeskunde wordt in toenemende mate verwacht dat ze kennis en 
vaardigheden hebben op het gebied van bestuur, beleid en management. Daarbij moeten ze vanuit 
hun medische professie richting kunnen geven aan besluitvorming op bestuurlijk niveau en deze 
besluitvorming kunnen doorvertalen binnen de eigen vakgroep en andere betrokken disciplines. Er 
wordt verwacht dat ze zorginnovatie kunnen initiëren en implementeren, en een voortrekkers- of 
begeleidende rol kunnen vervullen op het gebied van verander- en projectmanagement. Daarnaast 
speelt profilering een steeds grotere rol. De kaderopleiding geeft hierop een antwoord en bereidt 
specialisten ouderengeneeskunde en betrokken professionals voor deze regierol op zich te nemen. 
 
De kaderopleiding Beleid, Management & Ontwikkeling wordt van harte aanbevolen door prof. dr. 
Jos Schols:  
-'In de gezondheidszorg was medisch leiderschap altijd een must, is medisch leiderschap nog steeds 
een must en zal medisch leiderschap ook altijd een must blijven'...! 
-'In elke gezondheidszorgsector, en misschien op dit moment met name in de ouderenzorg, zal men 
altijd op zoek blijven naar medisch leiderschapstalent'. 
-'Het ontluiken en tot wasdom komen van medisch leiderschapstalent in de ouderenzorg, kan prima 
ondersteund worden door een kaderopleiding Bestuur, Beleid en Management voor de specialist 
ouderengeneeskunde'. 
 
Doelgroepen 
Specialisten ouderengeneeskunde en zorgprofessionals werkzaam in de ouderengeneeskunde (WO-
niveau) die samenwerken met specialisten ouderengeneeskunde. 
 
Samenwerking 
Door samen te werken bereik je meer. Om nog aansprekender onderwijs te kunnen bieden is het 
onderwijs van deze kaderopleiding per 2017 nauw vervlochten met die van de kaderopleiding Beleid 
en Beheer voor huisartsen. Ook worden hierbij steeds meer dwarsverbanden gelegd met de 
kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Bij de opzet van deze 
kaderopleiding nieuwe stijl is nauw samengewerkt met: hoofd en stafleden van de opleiding 
Specialisme Ouderengeneeskunde LUMC; specialisten ouderengeneeskunde verbonden aan het 
LUMC, VUmc en de Universiteit Maastricht. 

  



 
Hoofdpijn, wegraking en slaapstoornissen 

22 november 2018 
LUMC, Leiden 
Deelname: € 295,- 
Accreditatie: 5 à 6 punten 
 
 
 
Inhoud 
In deze cursus komen onderwerpen aan bod die u veel in uw praktijk tegenkomt:  

  
- hoofdpijn: differentiaal diagnostiek, spanningshoofdpijn, migraine bij vrouwen, aura-
migraine en clusterhoofdpijn; 
- wegraking: differentiaal diagnostiek, wegraking-poli, richtlijnen over bloeddruk, medicatie 
en bijwerkingen. 
- slaapstoornissen: wanneer doorverwijzen, adviezen over leefstijl versus medicatie, 
slaaponderzoek.  

 
In de ochtend ontvangt u de laatste medische inzichten en praktische handvatten voor uw praktijk. 
In de middag gaat u per thema in werkgroepen uiteen om aan de hand van casuïstiek dieper op de 
materie in te gaan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vorderingen en praktijk, Boerhaave huisartsgeneeskunde dagen 

13 en 14 december 2018 
Holiday Inn, Leiden 
Deelname: € 495,- (twee dagen) 
Accreditatie: 11 à 12 punten 
 
 
Hoe blijft u op de hoogte van de nieuwe en relevante ontwikkelingen? Wat betekent wat u leest in 
de media voor uw handelen in de praktijk? We helpen u graag uw vak bij te houden door deze 
efficiënte en traditionele tweedaagse nascholing aan te bieden met elk jaar een ander programma 
en actuele onderwerpen. 
 
Tijdens beide dagen is het mogelijk om parallel aan het plenaire programma workshops te volgen, 
als u zich hiervoor vooraf aangemeld heeft. Ook deze workshops zijn gevarieerd: van algemeen 
(medisch leiderschap), medisch inhoudelijk (palliatieve zorg, geriatrische oncologie), tot praktisch 
(injectietechnieken, gynaecologische vaardigheden, echografie). 
 
Tijdens de pauzes is er natuurlijk ruimte voor het ontmoeten van oude en nieuwe vrienden en 
bekenden. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om in de boekenstand de nieuwste boekuitgaven 
vast te houden en open te slaan en zullen er nog een paar andere aantrekkelijke interactieve 
wetenswaardigheden zijn. Nee, geen sponsoring door commerciële partijen. In de scholing draait het 
om u, ons vak en de wetenschap, dit alles in het belang van onze patiënten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
SPECIALS 
 

Population Health Management courses 
Accreditatie per week: ca. 24 punten 
LUMC Campus, Den Haag 
 
 
 
De gezondheidszorg is in transitie. De bevolking vergrijst; we zien steeds meer ouderen met 
multimorbiditeitsproblemen. De kosten stijgen. Patiëntervaringen zijn belangrijker geworden.  
 
Prognoses voorspellen dat, als we de gezondheidszorg niet anders gaan organiseren,  de middelen 
opraken.  Een van de oplossingen is een paradigmaverschuiving van een volume-gedreven 
gezondheidszorg naar een waarde-gedreven gezondheidszorg. Van individuele naar collectieve 
preventie. 
 
Met de cursusweken van Population Health Management willen we zorgprofessionals, huisartsen, 
beleidsmedewerkers kennis en handvatten meegeven om een paradigmaswitch mede helpen te 
bewerkstelligen, om zo gezondheidszorg in de toekomst mede te kunnen garanderen.  
 
Data: 

Population Health Management Advanced Course  Risk Stratification 14 - 18 mei 2018 

Population Health Management Advanced Course  Panel Management 11 - 15 juni 2018 

Population Health Management Course Fundamentals 2 - 6 juli 2018 

Population Health Management Course, Epidemiology and Methods 15 - 19 oktober 2018 

Population Health Management Course Health & Health Behaviour 19 - 23 november 2018 

Population Health Management Course Governance 17 – 21 december 2018 

Population Health Management Course Responsible Data Analysis 25 – 29 januari 2019 

Population Health Management Advanced Course Governance & Health 
Economics 

19 – 23 februari 2019 

Population Health Management course Syndemics 19 -  24 maart 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2e Landelijke PA-dag  
Ook voor verpleegkundig specialisten! 
29 mei 2018 
LUMC, Leiden 
Deelname: € 170,- 
Accreditatie: 5 à 6 punten 
 
 

Op 29 mei 2018 vindt wederom een interessante Nascholing voor physician assistants en 
verpleegkundig specialisten plaats, georganiseerd door physician assistants en Boerhaave 
Nascholing van het Leids Universitair Medisch Centrum. 
 
Het ochtendprogramma van het symposium zal in het teken staan van bijscholing op generalistisch 
vlak. In de middag volgen drie workshopsronden met diverse specialistische onderwerpen, 
waarbinnen je een keuze kunt maken. Voor elk wat wils. 
 
Bevlogen deskundigen en specialisten nemen je onder andere mee in behandeling van sepsis/SIRS, 
het adequaat en gestructureerd voorschrijven van pijnmedicatie, welke interventies te gebruiken 
bij stroke en bloedingen, wat te doen bij ; acute buik’ en wat doet u als u zelf ziek bent? 
 
Het programma is toegespitst op de behoeftes uit de beroepspraktijk van PA’s en VS-en is van 
belang om bij te blijven in algemene en specialistische ontwikkelingen in de medische zorg. Houd 
de site www.boerhaavenascholing.nl in de gaten voor het definitieve programma. 
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Tot slot 
Als u vragen heeft over dit jaarprogramma; 
Als u op zoek bent naar een cursus; 
Als u zelf een nascholingsidee heeft of een cursus wilt mede-organiseren; 
Als u  een andere vraag, suggestie of opmerking heeft… 
 
stuurt u dan een mail naar boerhaavenascholing@lumc.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk 
contact met u op. 
 
En wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod en nieuws: maakt u dan een account aan op 
www.boerhaavenascholing.nl en geef in Mijn Boerhaave Nascholing uw voorkeuren op.  
 

 
Graag tot ziens bij één of meerdere Boerhaave cursussen.  
 

Contactgegevens 
Boerhaave Nascholing-LUMC 
Directoraat Onderwijs & Opleidingen 
Postbus 9600 - Zone POORT 
2300 RC LEIDEN 
 
Tel. 071-5268500 
E-mail: Boerhaavenascholing@lumc.nl 
 
U kunt ons ook volgen op LinkedIn, Twitter en Facebook. 
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