
DOELGROEP
voor huisartsen en specialisten 
ouderengeneeskunde

LOCATIE
Zeist / Leiden 

VORM
Studiebelasting is 6 uur per week. 
20 onderwijsdagen verspreid over 2 jaar, 
inclusief 2 site visits, literatuurstudie,  
stages e.a.

Huisarts en specialist ouderengeneeskunde 
spelen een centrale rol in de zorg voor 
ouderen. Gezamenlijk staan we voor de grote 
uitdaging om deze zorg op een kwalitatief 
goed niveau te houden en waar mogelijk 
verder te verbeteren, terwijl het volume en  
de complexiteit toeneemt en het aantal 
zorgprofessionals afneemt. Daarom werken we 
aan goede, lokaal ingerichte geïntegreerde 
zorg voor ouderen, die voldoet aan de landelijk 
gestelde kwaliteitskaders.

ACCREDITATIE 
40 punten per jaar

KADEROPLEIDING

Geïntegreerde Eerstelijns 
Ouderengeneeskunde
Leiding nemen in persoonsgerichte integrale zorg voor ouderen 

STARTDATUM  MAART  2021

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



Doel en inhoud
Kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde, 
zowel huisartsen als specialisten 
ouderengeneeskunde, worden opgeleid om, 
vanuit inhoudelijke expertise, sturing te geven 
aan regionale samenwerking en waar mogelijk bij 
te dragen aan de landelijke kaders. Om dit doel te 
kunnen bereiken hebben we de kaderopleiding 
ingericht langs vier grote lijnen:
1.  visieontwikkeling m.b.t. persoonsgerichte 

integrale zorg voor ouderen
2.  kennis en inzicht m.b.t. organisaties, 

samenwerking en veranderprocessen
3.  specialistische kennis en vaardigheden m.b.t. 

thuiswonende ouderen met complexe 
zorgvragen

4.  persoonlijke groei en leiderschap van 
deelnemers.

Na de opleiding worden deelnemers 
geregistreerd kaderarts eerstelijns 
ouderengeneeskunde en kunnen zij lid  
worden van de expertgroep Laego 
(landelijke adviesgroep eerstelijns  
geneeskunde voor ouderen). 

Cursuscommissie
• Prof. dr. J. Gussekloo, LUMC
• Prof. dr. W. Achterberg, LUMC
• Drs. L. van der Jagt, NHG
• Drs. J. Bustraan, LUMC
• Dr. A.J. Poot, LUMC
• Drs. J. de Groot, LUMC

“De opleiding biedt een mooie afwisseling tussen 

medisch inhoudelijke en overstijgende niet-medische 

onderwerpen. En wat ik leerzaam vond was om te horen 

en te zien wat er in andere regio’s in Nederland speelt. 

De opleiding is zeker goed voor het netwerken.  

Ik kan ‘m mijn collega’s aanraden.”

“De reden dat ik deze opleiding heb gedaan was 
om verdieping van mijn kennis over ouderenzorg 

te krijgen, maar ook inspiratie op te doen.  
De opleiding heeft mij beide gebracht.”

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