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Wat is een kaderhuisarts?Wat is een kaderhuisarts?Wat is een kaderhuisarts?Wat is een kaderhuisarts?

huisartsen met bijzondere bekwaamheid, ten behoeve van de 
patiëntenzorg en de beroepsgroep

aanspreekpunt voor vragen en activiteiten op een bepaald 
deelgebied voor huisartsen, specialisten, voorzieningen, 
instellingen en projecten op het gebied van zorg en mono- en 
multidisciplinaire samenwerking

de kaderhuisarts kan vanuit zijn of haar specifieke 
deskundigheid bruggen slaan tussen deze zorgaanbieders



Wat zijn kaderopleidingen?Wat zijn kaderopleidingen?Wat zijn kaderopleidingen?Wat zijn kaderopleidingen?

functiegerichte opleidingen uitgevoerd door de universitaire 
huisartsinstituten, onder eindverantwoordelijkheid van het 
NHG 

parttime opleidingen twee jaar/studiebelasting van ongeveer 
één dag per week 

ze starten doorgaans eenmaal per twee jaar

naast huisartsen kunnen ook medisch specialisten uit andere 
aanpalende medische beroepsgroepen deelnemen aan de 
kaderopleiding. Zij verkrijgen een diploma, echter niet de titel 
kaderhuisarts 



NHG Kaderopleidingen

Astma/COPD (Nijmegen)

Beleid & beheer (Leiden) on hold

Diabetes (Utrecht/Nijmegen)

Hart- en vaatziekten (Maastricht)

Ouderengeneeskunde (Leiden)

Palliatieve Zorg (A’dam AMC)

Supervisie en Coaching (Utrecht)

Urogynaecologie (Nijmegen)

Wetensch. onderzoek (Maastricht)

GGZ (Groningen)

Bewegingsapparaat (Rotterdam)

Huisarts en spoedzorg (Rotterdam + Nijmegen)



Taken van de kaderhuisartsTaken van de kaderhuisartsTaken van de kaderhuisartsTaken van de kaderhuisarts

Het bieden van consultatie 
aan collega’s

Het initiëren, deelnemen of 
leiden van 

kwaliteitsprojecten

Het organiseren/uitvoeren 
van scholing 

(huisartsopleiding, 
nascholing)

Kaderhuisartsen werken 
voornamelijk lokaal en 

regionaal

Zij nemen geen zorg over 
van collega’s in de eerste of 
de tweede lijn maar spelen 
een rol in de afstemming 
eerste-tweede lijn, en zij 
adviseren zorggroepen 

Op deze wijze geven zij 
invulling aan de 

voorgestelde positie door 
de beroepsgroep



Competenties

(be)handelen
verbeteren 

praktijkvoering
adviseren 

initiëren bijscholen netwerken 

ontwikkelen 
wetenschappelijke 

ontwikkeling



Visie op de toekomst van de Visie op de toekomst van de Visie op de toekomst van de Visie op de toekomst van de 

kaderhuisartsen en kaderopleidingenkaderhuisartsen en kaderopleidingenkaderhuisartsen en kaderopleidingenkaderhuisartsen en kaderopleidingen



Historie: de aanleiding tot het opleiden Historie: de aanleiding tot het opleiden Historie: de aanleiding tot het opleiden Historie: de aanleiding tot het opleiden 

van kaderhuisartsenvan kaderhuisartsenvan kaderhuisartsenvan kaderhuisartsen

Uitbreidende taken van de huisartsenzorg. 

Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022: kwalitatief en 
kwantitatief veranderende zorgvraag, innovatie en 
kwaliteit. Het generalisme van de huisarts is daarbij 
uitgangspunt.

Uitgangspunt is tegemoet komen aan de behoefte van 
huisartsen zelf om nieuwe uitdagingen in de 
beroepsuitoefening aan te gaan



Historie

1e NHG kaderopleiding 1993 OHO Maastricht

Van drie opleidingen in 1995 naar twaalf in 2016-2020 

Nieuwe initiatieven: Dermatologie, Oncologie, Jeugd

In totaal zijn momenteel 901 personen opgeleid in een NHG 
kaderopleiding. Daarvan is het merendeel (ca. 93%) huisarts. 



ExpertgroepenExpertgroepenExpertgroepenExpertgroepen

 Eigen organisatievorm en rechtspersoon. 

 NHG en LHV:  jaarlijks overleg met bestuur voor input over 
ontwikkelingen in het veld en advies aangaande beleid. Vaste 
contactpersoon, ondersteuning middels beperkte 
secretariële en facilitaire vergaderondersteuning. 

 Ineen: gebruik van de expertgroepen bij vaststelling van 
indicatoren en innovatie-set indicatoren voor de benchmark 
transparante ketenzorg, en voor de ontwikkeling van inclusie-
en exclusiecriteria voor ketenzorgprogramma’s.

 Deelname aan expertgroep ook voor andere deskundigen op 
het deelgebied



NHG Expertgroepen

Astma/COPD CaHag

Beleid & beheer BoHag

Diabetes DiHag

Hart- en vaatziekten HartVaatHag

Ouderengeneeskunde Laego

Palliatieve Zorg PalHag

Supervisie en Coaching Coaches voor Medici

Urogynaecologie Uhag (ook: SeksHag)

Wetensch. onderzoek Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

GGZ PsyHag

Houding, sport, beweging Het beweegkader

Huisarts en spoedzorg SpoedHAG



Kwaliteitsborging kaderhuisartsen & Kwaliteitsborging kaderhuisartsen & Kwaliteitsborging kaderhuisartsen & Kwaliteitsborging kaderhuisartsen & 

HerregistratieHerregistratieHerregistratieHerregistratie

 Eerste registratie:  opleiding met goed gevolg afgerond

 Herregistratie na 5 jaar: 20 uur nascholing in de afgelopen 5 
jaar; 20 uur intervisie in de afgelopen 5 jaar; 40 uur 
werkervaring als zodanig in de afgelopen 5 jaar. 

 (Begeleide) intervisie en nascholing; uitvoering van 
werkzaamheden als kaderhuisarts.



Evaluatie kaderhuisartsenEvaluatie kaderhuisartsenEvaluatie kaderhuisartsenEvaluatie kaderhuisartsen

Kernbevindingen:

16-19 u/p.m.

Vraag en aanbod komen overeen

Belemmeringen t.a.v. organisatie en randvoorwaarden 

(lage vergoeding voor werkzaamheden)

Kaderhuisartsen voldoen aan behoefte 

Generalisme van de huisarts is van belang 

Landelijke dekking noodzakelijk



ToekomstToekomstToekomstToekomst

Profilering kaderhuisarts in de regio en landelijk

Samenwerking binnen curricula (pilot: generieke module 
Astma/Diabetes/HVz)

Uitbreiding modulen (project)management, kwaliteitsbeleid, 
strategie

Samenwerking andere medische disciplines.


