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Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Leerlijn Semester 1 Semester 2 Semester 3 (KLI) Semester 4 (GGZ) Semester 4 (VPH) Semester 5 Semester 6

Acute zorg Effectief handelen in spoedsituaties*
(ABCDE systematiek, triage)*
Vaardigheden: hechten, neustampon, oogboren, 
katheter.*

Effectief handelen bij spoedsituaties in het ziekenhuis.* 
Acute oogheelkunde, urologie, verloskunde. 
Letsels houdings- en bewegingsapparaat, 
Acute buik, pijn op de borst. 
Aangezichtsletsel, brandwonden, coniotomie. 
Chirurgie op de HAP. 
Spoed “na” de ABCDE. Weefseldonatie.
Verslaglegging en overdracht.
Acuut CVA en PAV (perifeer arterieel vaatlijden) (io)
Bewusstzijnstoornissen (ook bij kinderen) (io).
Middelen misbruik/acute intoxicaties (ook bij kinderen) 
(io).

 
 BLS/AED.
Nieuwe ontwikkelingen, inspelen op maatschappelijke 
veranderingen(io).
Telefoonarts op de post (io).
Supervisie van de assistente in de praktijk (io).

Spoedsituaties bij chronische aandoeningen (io).

Chronische zorg en aandoeningen Diagnosticeren en behandelen van diabetes, hart-
vaatziekten en astma/COPD. 
CVRM. 

Ontregelde DM I en II. Chronisch PAV en CVA met late gevolgen en sec. 
preventie. Behandelen en instellen late gevolgen DM. 
Ernstige COPD en revalidatie.  
Chronische neurologische ziektes (io).
Verstandelijke beperking (io). 
Reumatologie (io). 
Chronische pijn.
Pessariumtherapie bij verzakking.

Epidemiologie, organisatie, wet- en regelgeving, e-
health recente ontwikkelingen t.a.v diabetes, CVRM, 
astma/COPD*.
Vaardigheden: interpretatie spirometrie,  vragenlijst.
Oncologie (io).

State of the art astma/COPD (io).
Complexe casuistiek bij diabetes mellitus.

Ouderen (met) complexe aandoeningen/zorg

Palliatieve zorg

Start maken met maken zorg(leef)plan.
Ad hoc kennisverwerving rondom palliatieve zorg in de 
opleidingspraktijk.

Spoed op de HAP bij ouderen. Polyfarmacie.
Mobiliteit en vallen (preventie, osteoporose, 
reumatologie, neurologie).
Wond en decubitusbehandeling.
Ambulante compressie therapie. 
Samenwerking met specialist ouderengeneeskunde.
Reanimatie bij ouderen.
Acute palliatieve zorg.
Pijn(bestrijding) in palliatieve fase.
Zorgleefplannen maken, shared decision making.
Probleemanalyse volgens SFMPC model.

Opsporing, screening, medicatiereview kwetsbare 
ouderen.*
Organisatie ouderenzorg.* 

Pallitatieve geneeskunde (zorg rond levenseinde): 
rouw, euthanasie, behandeling specifieke problemen in 
de palliatieve fase.
Stage SCEN-arts facultatief.
Complex zorgplan palliatieve zorg.

Neurologische aandoeningen(io).
State of the art oncologische zorg eerste lijn (io).
Complexe gecombineerde pathologie (io).

Korte episodes Anamnese, onderzoek, diagnostiek, behandeling, 
beleid bij: KNO, oogheelkunde, dermatologie, 
bewegingsapparaat, kleine kwalen, UWI.
Registreren en coderen.
Efficient opzoeken van kennis (io).

Vaardigheden keuze uit oa:
Inbrengen spiraal, steroid- injecties,
lichamelijk onderzoek, gevorderde 
gesprekstechnieken.

Bekwamen in vaardigheden. Ad hoc, op geleide van inbreng aios/LHK-vragen.
Nieuwe standaarden bijhouden.

Psychosociale klachten, psychiatrie.

SOLK

Spanningsklachten, burnout
Leren werken met 4 DKL
Voorbereiding sGGZ tage jaar 2 (io)

Stelt werkhypothese SOLK en bespreekt gevolgen van 
klachten voor arbeidsparticipatie (io)

Acute psychiatrie.
Ontwikkelingen GGZ in eerste lijn: DSM, sociale kaart 
(io). Depressie.  Angststoornissen. Psychotische 
stoornissen
Verslavingszorg  (+oefenen motiverende 
gespreksvoering). 
Cognitieve therapeutische technieken 
(+overdracht/tegenoverdracht).
Eetstoornissen. Persoonlijkheidspathologie
Psychiatrische problematiek tijdens/na zwangerschap 
(io).
Autismespectrum stoornissen, o.a. ADHD.
Werken met diagnose scorelijsten

Psychiatrische stoornissen bij ouderen (dementie, 
'lastig gedrag", depressie)

Psychiatrie op de post (io)

SCEGS, tweesporenbeleid (vervolg op jaar 1 en 2)

Oplossingsgerichte technieken (io)

Cognitief therapeutische technieken vervolg jaar 2 (io)

Voortplanting, kind en jeugd Herkennen ernstig ziek kind, kind met koorts.
Gynaecologie (cyclusanomaliën, SOA/fluor).
Aandacht voor zwangeren en kinderen geintegreerd in 
OWP's.
Climacteriele klachten, anticonceptie, spontane 
abortus, fertiliteitsproblemen in de praktijk.
DGO: gynaecologisch onderzoek oefenen bij 
vrouwelijke docent met directe feedback.

Overgewicht: communicatie en klinisch redeneren
Kinderorthopedie. 
Kinderen met afwijkend gedrag (afstemmen met jaar 
2).
ADHD en medicalisering (leerlijn maatsch. hand.)
Kennismaken met werk jeugdarts.
Communicatie met kinderen en ouders.
Kindermishandeling: signalering en bespreken.

Perinatale zorg: prenatale diagnostiek en advies, 
samenwerking verloskundige, sub- en infertiliteit.
Huiselijk geweld (problematische thuissituaties).

Seksuologie: o.a. dyspareunie.
Bekkenbodem klachten bij man en vrouw.
Inhalatietechnieken bij kinderen (io).
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Praktijkmanagement

Preventie

FTO.
Supervisie van de assistente.

Opsporen risicopatienten in de prakijk.
Inventariseren gemeentelijk beleid jeugdzorg.

Timemanagement.
Persoonlijke visie ontwikkelen op HA-vak.
Leiding nemen, samenwerken in een team.
ICT in de praktijk.
Maken van verbeterplan in de prakijk.

Multidisciplinaire samenwerking.
Leiding nemen, regie voeren.

Multidisciplinaire samenwerking.
Leiding nemen, regie voeren.

Multidisciplinaire samenwerking.
Leiding nemen, regie voeren.

Financieringssystematiek chronische zorg.
Personeelsbeleid, leiding geven aan individuen
ICT gebruik (io). 

Ondernemerschap en financieel management.
Organisatie preventie op verschillende niveaus.
Facultatief: verdiepingsmodule praktijkmanagement.

Klinische genetica (Erfelijkheid en voortplanting, 
cardiogenetica, erfelijke tumoren).

Communicatie Communicatie bij spoed. 
Telefonisch consult als triagering (io).
Hulpvraag verhelderen, basis consultvoering
en voorlichting.

SCEGS.
Complexe consultvoering (eisende patient, 
hulpverlenerreflex, ouders en kinderen).
Roos van Leary.
Communicatie en diversiteit.
Non-verbale communicatie.

Regievoering rond de patiënt, herhaling Roos van 
Leary.

5G-model als gedragstherapeutisch kader,
oefenen met motiverende gespreksvoering
SCEGS.

Levenseinde: familiegesprek rondom 
behandelbeslissingen/rouwbegeleiding.

Opfris consultvoering.
Consultvoering lange episodes.
Gesprekken rond het levenseinde. 
Complexe familiegesprekken (io).

Praten over seks.
Leefstijl- en risicocommunicatie.

Maatschappelijk handelen LHK middag in thema's roulerend:
Medical humanities.
ICT.
Preventie/voorlichting.
Levensbegin en -einde.
Wetgeving en ethiek.
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Overstijgende thema's gedurende alle jaren van de 
opleiding:
Gezondheidsbevordering, belangenbehartiging 
patienten n.a.v. incidenten in de zorg, kostenbewust 
handelen.

LHK middag in thema's roulerend:
Medical humanities
ICT
Preventie/voorlichting
Levensbegin en -einde
Wetgeving en ethiek
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg

ADHD en medicalisering (in JGZ dagen)

LHK middag in thema's roulerend:
Medical humanities
ICT
Preventie/voorlichting
Levensbegin en -einde
Wetgeving en ethiek
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg

LHK middag in thema's roulerend:
Medical humanities.
ICT.
Preventie/voorlichting.
Levensbegin en -einde.
Wetgeving en ethiek.
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

LHK middag in thema's roulerend:
Medical humanities.
ICT.
Preventie/voorlichting.
Levensbegin en -einde.
Wetgeving en ethiek.
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Tuchtrecht.
Gezondheidsrecht en ethiek in de ouderenzorg.
Huisartsgeneeskundig werken met specifieke groepen.

LHK middag in thema's roulerend:
Medical humanities.
ICT.
Preventie/voorlichting.
Levensbegin en -einde.
Wetgeving en ethiek.
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

LHK middag in thema's roulerend:
Medical humanities.
ICT.
Preventie/voorlichting.
Levensbegin en -einde.
Wetgeving en ethiek.
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Wetenschap Typen onderzoek in huisartsgeneeskunde,
EBM werken met NHG standaarden.
Literatuur zoeken/CAT Quick & Dirty.
Kritisch lezen, systematic review.
Schattten en toetsen. 
CAT introductie en begeleiding.
Lunchbijeenkomsten wetenschap

CAT presentatie.
Risicofactoren.
Diagnostische testen.
Lunchbijeenkomsten wetenschap

Diagnostische vragenlijsten. Kritisch lezen, kwalitatief onderzoek.
Referaat.

Leren includeren.
CAT Quick & Dirty
Lunchbijeenkomsten wetenschap

Kritisch lezen diagnostisch, prognostisch en 
therapeutisch onderzoek.
Volgen van of gefundeerd afwijken van NHG 
standaarden.

Professionaliteit Intervisie. 
Leerstijlen, tas,
Gezondheidsrecht,
Leerplan maken.
Reflectie op eigen handelen: leren leren.

Intervisie.
Reflectie op eigen handelen: leren leren.

Intervisie.
Reflectie op eigen handelen/positie huisarts.

Intervisie.
Reflectie op eigen handelen/positie huisarts.

Intervisie.
Reflectie op eigen handelen/positie huisarts.

Intervisie.
Socialisatie.
Reflectie op eigen handelen: leren leren.

Intervisie.
Ontwikkelen van een professionele identiteit.
Omgaan met fouten.
Reflectie op eigen handelen: leren leren.

*zit in landelijke scholing
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