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Ons najaarsprogramma 2018 
voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, 
physician assistants en verpleegkundig specialisten 

   

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar 
www.boerhaavenascholing.nl 

      

  
 

  

 

 

Tweedaagse cursus 
Summer school vaardigheden 
LUMC, 30 en 31 augustus 2018 

Vier praktische vaardigheidscursussen in één Summer school! 

Opfrissen van uw kennis in slechts twee dagen, maar vooral zelf lekker aan de slag met:  

• Gynaecologische vaardigheden 

• Kleine chirurgische verrichtingen 

• Praktische vaardigheden Oogheelkunde 

• Anatomie en Injectietechnieken 

  

Voor meer informatie en inschrijving: www.boerhaavenascholing.nl 
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Halve dag cursus 
Training perifeer vaatlijden - 
enkel-arm-index (EAI) 
LUMC, 6 september 2018 

  

   

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 

 

Voor meer informatie en inschrijving: www.boerhaavenascholing.nl 
   

  
 

  

Eendaagse cursus 
Basiscursus Electrocardiografie 
LUMC, 14 september 2018 

 

Bij een ECG: is het altijd duidelijk waar we naar 

kijken? Is het normaal of afwijkend? En 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. 

 

Voor meer informatie en inschrijving: 

www.boerhaavenascholing.nl 
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Meerdaagse cursus 
Basisopleiding echografie voor artsen  
LUMC, 17 september 2018 (start) 
 

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. 

 

Maak kennis met de Basisopleiding abdominale 

echografie voor artsen via deze korte introductiefilm. 
 

Voor meer informatie en inschrijving: 

www.boerhaavenascholing.nl 
   

  
 

  

 

 

Tweedaagse cursus 
Leidse Ouderengeneeskundedagen 
LUMC, 27 en 28 september 2018 

In deze interactieve nascholing bouwen wij de laatste ontwikkelingen vanuit zowel ziekenhuis, 

verpleeghuis als eerstelijn, waarbij we veel aandacht besteden aan onderwerpen waar het in de 

samenwerking ‘schuurt’. 

 

Thema’s van dit jaar zijn:  

• Visie op zorg (alle deelnemers ontvangen een exemplaar van ‘Dagelijks leven met dementie’ van 

Annemei The); 

• Omgaan met probleemgedrag; 

• Samenwerking in de eerstelijns-ouderenzorg; 

• Voeding (ondervoeding, bijvoeding, culturele dilemma’s en een prikkelende mondzorg-quiz); 

http://elink-eu.azuresend.com/l/c8a9afd23fff4f81b943e78085490c47/2FE06479/969FB074/072018n
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• Mobiliteit (de nieuwe behandeling van heupfracturen; het hypokinetisch rigide syndroom, licht in 

het hoofd en dilemma’s rondom thrombolyse); 

• Koorts (de herziene richtlijn urineweginfecties en lage luchtweginfecties); 

• Kortademigheid (COPD, hartfalen en anaemie) 

 

Voor meer informatie en inschrijving: www.boerhaavenascholing.nl 
   

  
 

  

 

 

Tweedaagse cursus 
Verantwoord superviseren en 
samenwerken 

met verpleegkundig specialisten, physician 
assistants, co-assistenten en basisartsen 
LUMC, 4 okt 2018 en 17 jan 2019 

   

• Na afloop weet u op verantwoorde wijze vorm te geven aan samenwerking met en supervisie 

aan uw medewerkers in uw praktijk; 

• Kent u alle relevante wet- en regelgeving op een rijtje over superviseren en delegeren van 

werkzaamheden; 

• En heeft u concrete resultaten: in kleine werkgroepen gaat u aan de slag met casuïstiek uit uw 

eigen praktijkvoering. 

 

Voor meer informatie en inschrijving: www.boerhaavenascholing.nl 
   

  
 

  

Symposium - UNC-ZH 
Op weg naar betere geriatrische 
revalidatie 
Stadsgehoorzaal Leiden, 5 okt 2018 

 

Het symposium besteedt aandacht aan recente 

ontwikkelingen op het gebied van geriatrische 

revalidatie in het UNC-ZH netwerk. Rode draad van 

deze dag is de officiële lancering van de Basisset UNC-

ZH voor de geriatrische revalidatie. Hiernaast laten lid-

organisaties van het UNC-ZH zien waar zij staan op het 

gebied van geriatrische revalidatie. 

 

Voor meer informatie en inschrijving: 

www.boerhaavenascholing.nl 
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Eendaagse cursus 
Dokter in de wijk 
Holiday Inn, Leiden,11 oktober 2018 
  

   

• In een dag op de hoogte van de veranderingen in de financiering huisartsenzorg 

• Met kennis wijkgerichte zorg kunnen aanbieden 

• Mooie praktijkvoorbeelden 

• Tevens een mooie gelegenheid om met uw collega’s en vakgenoten te sparren 

 

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. 

 

Voor meer informatie en inschrijving: www.boerhaavenascholing.nl 
   

  
 

  

 

 

 
Meerdaagse cursus 
Population Health Management 
Course, Epidemiology and Methods 
LUMC Campus The Hague, 
15 - 19 oktober 2018 

   

Population Health Management (PHM) Course Epidemiology and Methods aims at improving basic insight 

and first hands-on experience in epidemiology and statistical methods needed to embark on evidence 

http://elink-eu.azuresend.com/l/c8a9afd23fff4f81b943e78085490c47/2FE06479/558B321E/072018n
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based risk assessment, empanelment and prediction. Study design and comparative measures: causes 

and predictors will be discussed. We’ll use various case-studies to explore, demonstrate and exercise. By 

the end of the week each participant will be part of the presentation of a study concept that is developed 

during the course. 

 

Voor meer informatie en inschrijving: www.boerhaavenascholing.nl 
   

  
 

  

Eendaagse cursus 
Fertiliteitspreservatie: 
Bevroren geluk? 
Stadsgehoorzaal Leiden, 
18 oktober 2018 

 

Hoe gaat u om met de patiënt die chemotherapie moet 

ondergaan maar ook een kinderwens voor de toekomst 

heeft? 

 

    

In dit symposium zal uitgebreid op het onderwerp fertiliteitspreservatie worden ingegaan evenals op de 

verschillende mogelijkheden van fertiliteitspreservatie en op de verschuiving in indicaties voor 

fertiliteitspreservatie. Ook bespreken we de (ethische) blik op de toekomst van al deze nieuwe 

mogelijkheden. 

 

Voor meer informatie en inschrijving: www.boerhaavenascholing.nl 
   

  
 

  

 

 

Eendaagse cursus 
Orthopedie en revalidatiegeneeskunde 
LUMC, 1 november 2018 

 

Voor meer informatie en inschrijving: 

www.boerhaavenascholing.nl 
   

  
 

  

Kaderopleiding 
Leiderschap & Organisatie 
Woudschouten hotel, Zeist 
Startdatum 1 november 2018 

   

Voor meer informatie en inschrijving: 

www.boerhaavenascholing.nl 
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Meerdaagse cursus 
Population Health Management Course 
Health & Health Behaviour 
LUMC Campus The Hague 
19-23 november 2018 

 

Voor meer informatie en inschrijving: 

www.boerhaavenascholing.nl 

   

  
 

  

Eendaagse cursus 
Hoofdpijn, wegraking en 
slaapstoornissen 
LUMC, 22 november 2018 

 

Voor meer informatie en inschrijving: 

www.boerhaavenascholing.nl 

 

    

  
 

  

 

 

Tweedaagse cursus 
Vorderingen en Praktijk 
De Boerhaave  
huisartsgeneeskundedagen 2018 
Holiday Inn Leiden, 
13 en 14 december 2018 

 

Voor het programma, meer informatie en inschrijving: 

www.boerhaavenascholing.nl 
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