
Schrijf nu in!

7e lichting 
NHG-Kaderopleiding 
Bewegingsapparaat

De opleiding start met een 
eendaagse op
10 maart 2022

€ 5.000,-
Accreditatie:

40 punten

Meer informatie:
www.nhg-kba.nl



IS DE NHG-KADEROPLEIDING 
BEWEGINGSAPPARAAT JOUW 
NIEUWE UITDAGING WAT BETREFT

Vakinhoudelijke verdieping
De NHG-Kaderopleiding biedt 2 jaar 
aan vakinhoudelijk onderwijs met 
expertdocenten en enthousiaste 
ervaren Kaderhuisartsen. Het accent 
ligt hierbij op de NHG-standaarden 
Bewegingsapparaat, expliciet 
vaardighedenonderwijs en 
wetenschappelijke verdieping d.m.v. 
Journal Clubs. 

Anderhalvelijnsprojecten
Er is veel aandacht voor het initiëren 
en opstarten van projecten zoals de 
‘artrosestraat’, het ‘lage rugpijnloket’, 
gezamenlijke adviesspreekuren met 
de orthopeed en bijvoorbeeld 
onderzoeksprojecten d.m.v. 
echografie.



Het geven van nascholingen 
aan collega’s
De NHG-Kaderopleiding biedt 
aandacht aan didactische 
vaardigheden door middel van het 
‘Learn-Do-Teach’-principe. Je kunt 
als Kaderhuisarts de kennis die je 
krijgt aangereikt ook aan collega’s 
overdragen. 

Een tweejarige groepsnascholing 
i.p.v. ‘hapsnap’-cursussen voor 
40 accreditatiepunten per jaar
•  De NHG-Kaderopleiding 
 Bewegingsapparaat biedt 
 competentiegericht onderwijs 
 binnen de algemene kaders van 
 de opleiding en is met individueel 

maatwerk ook gericht op 
 persoonlijke interesse en 
 ontwikkeling;
•  Met collega’s uit heel Nederland 
 ontstaat er een unieke 
 groepsdynamiek die door de 
 deelnemers als zeer waardevol 
 wordt ervaren. In de evaluaties 
 komen uitspraken als ‘sfeervol, 
 inspirerend en ondersteunend’ 
 als belangrijk naar voren.



Kortom
Na het volgen van deze  
NHG-Kaderopleiding mag 
van de Kaderhuisarts 
Bewegingsapparaat worden verwacht 
dat hij of zij:
•  uitmuntende kennis heeft  

van de NHG-standaarden die 
 betrekking hebben op het 
 bewegingsapparaat en de 
 wetenschappelijke onderbouwing 

ervan;
•  een spil- en schakelfunctie in de  

regio wordt;
•  kwalitatief goede nascholingen kan 

verzorgen;
•  met enthousiasme kennis over het 

bewegingsapparaat uitdraagt en  
collega’s kan adviseren.

Meer informatie:
www.nhg-kba.nl



Praktische informatie
De NHG-Kaderopleiding 
Bewegingsapparaat duurt 2 jaar 
waarbij gemiddeld 5 á 6 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 
onderwijsdag.
De opleiding start op 10 maart 2022.

Het onderwijs zal op de meeste 
onderwijsdagen plaatsvinden in 
Rotterdam.  

De kosten zijn € 5.000,- per jaar 
(dit is inclusief 40 accreditatiepunten).
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INFORMATIE EN AANMELDING

Ga voor meer informatie over 
de NHG-Kaderopleiding 
Bewegingsapparaat naar 
www.nhg-kba.nl.
Hier vind je alle informatie omtrent 
inschrijven en de volledige 
aanmeldingsprocedure.

Ook kun je contact opnemen met 
Gerrit-Jan Vrielink 
(onderwijscoördinator) 
010-7043281 • g.vrielink@erasmusmc.nl


