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1 jaar ervaring met de opleiding 
kaderhuisarts bewegingsapparaat

eerste lijn

tweede  lijn



Inhoud

Deelname pas mogelijk na 

geaccepteerde motivatiebrief

- Interesse bewegingsapparaat

- Arbo-curatieve samenwerking

- Wetenschappelijke 

interesse/vorming

- Verbeteren vaardigheden/

echografie cursus (pilot)

- Aanbieden van deskundigheid 

aan andere bedrijfsartsen



Klinische Arbeidsgeneeskunde

begripsbepaling

Domein binnen de geneeskunde waarin 
structureel gebruik wordt gemaakt van 
specifieke arbeids- en bedrijfsgeneeskundige 
kennis in een reguliere (klinische) of 
transmurale setting voor patiënten waarbij 
de factor arbeid relevant is voor diagnostiek, 
behandeling en/of prognose



• Gestart met 15 huisartsen

en 1 bedrijfsarts

Eerste bijeenkomst:

• Kennismaking

• Indeling in groepen van 4 

cursisten. 

• Eerste presentatie over 

het curriculum voor het 

eerst jaar.

• Overzicht van activiteiten 

van cursisten uit eerdere 

groepen



locatie in Apeldoorn.



Belangrijk: het leren van 

didactische vaardigheden

Learn-do-teach-principe

Doel kennisoverdracht collega’s

Voordeel NHG-kaderopleiding

• Alle kennis in 1 cursus

• Ontwikkeling van maatwerk

- zelf kiezen voor een

bepaald onderdeel BWA

• De groep zorgt voor 

dynamiek en stimulans



Begeleiding bij de opleiding

Mentorgesprekken

• Bewaken persoonlijke doelen

• Beoordelen voortgang

• Ondersteuning bij uitvoeren van opdrachten

Ondersteuning

• Secretariaat

• Collega’s

• Toegang tot medisch bibliotheek

Gerrit-Jan Vrielink

Onderwijscoördinator NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat

Erasmus MC Rotterdam, afdeling Huisartsgeneeskunde

Telefoon: 010-7043281 / 06-42447469

E-mail: g.vrielink@erasmusmc.nl



Cursisten kunnen 

intekenen per onderwerp

Ontwikkelen een 

presentatie op basis van 

de NHG-standaard

Samen met een expert/ 

kaderarts of specialist



Lid worden van het beweegkader

• Vormt een landelijk netwerk van kaderhuisartsen 

bewegingsapparaat en de leden zijn onderling 

beschikbaar voor overleg en consultatie.

• Vertegenwoordigt de kaderhuisartsen bewegingsapparaat 

bij de verschillende landelijke verenigingen.

• Zorgt voor bewegingsapparaat gerichte nascholing, de 

punten hiervoor kun je gebruiken voor je herregistratie als 

huisarts en als kaderhuisarts.

• Zorgt voor specifieke intervisie, ook deze punten heb je 

nodig voor je herregistratie als kaderhuisarts.

• Is aanspreekpunt voor huisartsen, zorggroepen, 

universiteiten en andere kennisinstellingen betreffende 

vragen over het bewegingsapparaat.

• Initieert projecten ter verbetering van de beweegzorg in 

Nederland.



Competenties kaderhuisarts 

• Bruggenbouwer

• Innovator

• Werkt aan kwaliteitsverbetering

• kan op voorbeeldige wijze patiënten onderzoeken en behandelen, en deze 

‘good practices’ met collega-huisartsen delen.

• kan op adequate wijze bijdragen aan de implementatie van geldende 

richtlijnen en standaarden.

• is in staat op adequate wijze te adviseren over inhoud, organisatie, 

samenwerking en praktijkvoering

• is in staat op adequate wijze regionale projecten te initiëren, te 

coördineren en daarin te participeren.

• is in staat passende onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en te doceren.

• kan samenwerken met en participeren in organisaties gericht op het 

ontwikkelen van kennis en/of beleid.

• kan wetenschappelijke publicaties opzoeken, begrijpen en beoordelen en 

collega’s begeleiden bij het toepassen van evidence-based medicine (EBM).

• kan op adequate en systematische wijze de eigen competenties continu 

verder ontwikkelen.





Schouderspreekuur

-15 min per patiënt

Eigen huisarts komt niet verder, evt. doorverwijzing voor diagnostiek of 

specialist

Art Asran is kaderarts bewegingsapparaat met speciale expertise voor de 

schouder. Hij draait al een aantal jaren een anderhalve lijnsspreekuur

voor schouderklachten in de provincie Zeeland.



Schouderspreekuur

• Anamnese

• Lichamelijk onderzoek (volgens TerBrugGen)

• Echografie dynamisch

• Diagnose

• Behandeling



Echografie

• RC pathologie; Tendinopathie, Grootte scheur , aantal pezen

• Bicepspees: minder betrouwbaar

Nadeel: 

• Onderzoekersafhankelijk

Voordelen:

• Niet duur

• Dynamisch

• Gebruik voor infiltraties

• Postop integriteit pees na Rotator cuffhechtingen



Voordelen van deze schouderstraat

• 1. Vroegtijdig stellen van diagnose (eigen beeldvorming) en gerichte 

behandeling

• 2. Zeer korte lijn met fysiotherapeuten en orthopeden

• 3. Gestandaardiseerd of geuniformiseerd schouderonderzoek plaats vindt 

zodat wij goed communiceren op afstand.

• 4. Samen spreekuur met schouderfysiotherapeut (leren van elkaar)



NVKA streeft ontwikkeling na van opleiding 
kaderbedrijfsarts

• Samenwerking met NHG-NVAB

• Start is de “letter of intent”

Vervolg:

• Opstellen competentieprofiel

• Een college van bedrijfsartsen met bijzondere 

bekwaamheden (CBBK)

• Reglement regeling erkenning van 

kaderbedrijfsartsen en opname in een register

• Toetsingskader

• Uitvoeringsregeling

• Beroepsprocedure 



Vervolgstap

• Bestuur NVAB gaat akkoord

• NHG-LHV gaan akkoord

• KNMG geeft fiat

• Start commissie met participatie NHG-NVAB-

NVKA voor ontwikkeling van de opleiding

• Start eind 2021 c.q. post corona

Doel betere samenwerking van eerste en 

tweede lijn met arbeid als relevante factor in 

de arbo-curatieve zorg.

@bedrijfsarts: wat doe jij morgen?



Hartelijk dank voor uw aandacht


