
CURSUS

Basisopleiding echografie 
voor artsen IV
7 & 8 MAART    |   11 & 12 APRIL    |   9 & 10 MEI 2019

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

DOELGROEPEN
Huisartsen, specialisten ouderengenees- 
kunde, internisten, SEH-artsen en 
geïnteresseerde medisch specialisten.
Het maximum aantal deelnemers is 24. 
Bij een minimum van 15 deelnemers 
gaat de opleiding door.

PRI JS
€ 2.850,-

LOCATIE
Leids Universitair Medisch Centrum

ACCREDITATIE 
36 punten 

Dit is een door het CHBB erkende opleiding.

100% van de deelnemers raadt deze opleiding 
van harte aan de collega’s aan!

Met topradiologen van de afdeling Radiologie 
van het LUMC

Enthousiaste begeleiding tijdens hands-on 
gedeelte in kleine groepen

Toegespitst op de (huisartsen)praktijk

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2018/basisopleiding-echografie-voor-artsen-iii/


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 is Boerhaave 
Nascholing in samenwerking met de afdeling 
Radiologie van het LUMC gestart met deze 
echografie-opleiding. In deze zesdaagse 
praktische opleiding leert u ‘state-of-the-art’ 
echotechnieken direct van de radioloog. 

In de ochtenden krijgt u theorie en live 
demonstraties van de echotechniek. In de 
middagen gaat u onder begeleiding van een 
radioloog uitgebreid oefenen. U rondt de 
basisopleiding echografie af met een theoretisch 
en praktisch examen.

De basisopleiding omvat zes dagen met drie 
blokken van ieder twee dagen, verspreid over 
circa een half jaar.

Dag 1 Buik, basiskennis echo en basale instellingen 

Dag 2 Nieren, blaas, aorta en retroperitoneum 

Dag 3 Lever en galwegen 

Dag 4 Pancreas en milt 

Dag 5 Uterus en adnexen 

Dag 6 Perspectief van echografie door niet-radiologen en examen

Uw adresgegevens zijn afkomstig van Iqvia. 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.
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