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Van acute sportletsels
tot chronische pijnklachten

Uitgangspunten
Patiënten met klachten van het bewegings-apparaat beheersen
een groot deel van het spreekuur van de huisarts. De twaalf NHG
standaarden op dit gebied illustreren de omvang van deze groep
patiënten.
Door deelname aan de kaderopleiding Bewegingsapparaat
ontwikkelt u specifieke bekwaamheden (competenties) waarmee
u beter bent toegerust in het leveren van zo goed mogelijke zorg
aan patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat.
U kunt een ambassadeursrol vervullen voor collega’s in de contacten met de eerste en tweede lijn gezondheidszorg. Ook kunt u
als consulent of docent fungeren of onderzoek initiëren.

Inhoud
De NHG-kaderopleiding Bewegingsapparaat heeft een brede focus. Een
belangrijk deel zal zich richten op de chronische zorg rondom klachten
van het bewegingsapparaat. Een ander deel zal aandacht besteden aan
sportletsels.
De rol van de huisarts hierbij is het verbeteren van de diagnostiek, behandeling en prognostiek door:
Wetenschappelijke vorming
• zoeken in Pubmed en andere databases
• het volgen van de laatste ontwikkeling door congresbezoeken
Samenwerking eerste en tweede lijn
• regiefunctie
• verwijsbeleid
• netwerken
•
•
•
•

Kennisoverdracht & Kwaliteitsbevordering
voorlichten van patiënten
consultatie bieden aan collega’s
onderwijs maken & geven
kwaliteitsprojecten ontwikkelen & leiden

Opzet
De opleiding duurt 2 jaar, waarbij gemiddeld
7 uur per week aan de opleiding wordt besteed, grotendeels in de
praktijk zelf.
Er zijn 20 onderwijsdagen; 4 keer een tweedaagse en 12 keer één
dag.
Per jaar wordt ongeveer 20 uur aan stages besteed.
De groep kaderartsen bestaat uit 16-18
personen.
Standplaats voor de meeste onderwijsdagen zal Rotterdam zijn.

Kosten
De kosten zullen rond de 4.500 euro per jaar komen te liggen.
De definitieve prijs moet nog worden vastgesteld.

Vereisten
De NHG-kaderopleiding is bestemd voor huisartsen die zich extra
willen toeleggen op het gebied van het bewegingsapparaat en dit
ook willen uitdragen.
Vereist zijn een goede motivatie en de benodigde tijd. De instemming van de praktijkgenoten om de praktijkorganisatie rondom
klachten van het bewegingapparaat te optimaliseren is vereist.

Certificaat & accreditatie
De NHG-kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per
jaar. Huisartsen die de volledige twee jaar hebben gevolgd, kunnen
zich aanmelden bij het College voor Huisart-sen met bijzondere
bekwaamheden (CHBB).

Informatie en aanmelding:
Gerrit-Jan Vrielink,
Coördinator Kaderopleiding Bewegingsapparaat
Erasmus MC Rotterdam
Telefoon: 010-7043281
Email: g.vrielink@erasmusmc.nl
Claudia van den Broek
Stafassistent Kaderopleidingen
Erasmus MC Rotterdam
Telefoon 010-7031891
Email:c.vandenbroek@erasmusmc.nl

Kaderopleidingcommissie:
Erasmus MC Rotterdam
Afdeling Huisartsgeneeskunde;
Opleiding en onderzoek
Prof. dr. P.J.E. Bindels		
Prof. dr. S. Bierma-Zeinstra
Drs. R.D. van Ingen
Drs. J. v. Ochten
Dhr. G.J. Vrielink
NHG
Drs. L. van der Jagt
www.nhg-kba.nl

