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Implementatie

Er zijn NHG-Kaderopleidingen op het ge  bied 
van:
– Ouderengeneeskunde
– Hart- en vaatziekten
– Diabetes mellitus type 2
– Astma/COPD
– Geestelijke gezondheidszorg
– Urogynaecologie
– Palliatieve zorg
– Wetenschappelijk onderzoek
– Beleid en beheer
– Supervisie en coaching
– Bewegingsapparaat (in ontwikkeling)

Functie van de kaderhuisarts
Een kaderhuisarts vervult binnen het team, 
de zorggroep, de regio en vaak ook lande-
lijk een voortrekkersrol op zijn deelgebied. 
In de eigen praktijk laten kaderhuisartsen 
een ‘good practice’ zien, en naar collega’s 
treden zij op als adviseur over verbete-
ringsplannen en -projecten. Ze initiëren 
of geven nascholing (bijvoorbeeld via de 
WDH, de ROS of NHG-Scholing) en nemen 
deel aan innovatieve projecten. Op die 
wijze geven kaderhuisartsen impulsen aan 
de deskundigheidsbevordering van colle-
ga-huisartsen, met als uiteindelijk doel de 
verbetering van de kwaliteit van de huis-
artsgeneeskundige zorg. De kaderhuisarts 
is geen minispecialist, en het is zeker niet 
de bedoeling dat zijn aanwezigheid de all-
round deskundigheid van de huisarts-col-
lega’s uitholt.

In het onderzoek van Van Dijk c.s. blijken er 
grote verschillen te bestaan in de zorguit-
komsten bij COPD-patiënten met en zon-
der gestructureerde zorg. Hoewel niet is 
vastgesteld dat deze gestructureerde zorg 
samenhangt met de aanwezigheid van een 
kaderhuisarts Astma/COPD in het zorgteam, 
wijst de uitkomst in een heuglijke richting: 
dat het opzetten van gestructureerde zorg, 
met gebruikmaking van de expertise van 
een kaderhuisarts, daadwerkelijke verbe-
tering van de patiëntenzorg tot gevolg kan 
hebben. Een positieve impuls voor niet 
alleen de kaderhuisartsen Astma/COPD die 
tot nu toe zijn opgeleid, maar ook voor de 
kaderhuisartsen die overal in het land op 
andere deelgebieden actief zijn.

Tien NHG-Kaderopleidingen
Momenteel zijn er tien NHG-Kaderopleidin-
gen: functiegerichte opleidingen die onder 
eindverantwoordelijkheid van het NHG wor-
den verzorgd door de universitaire afdelin-
gen Huisartsgeneeskunde. De rol van het 
NHG bestaat uit het vaststellen van de eind-
termen, de kwaliteitsbewaking en de certifi-
cering. Een kaderopleiding duurt gemiddeld 
twee jaar, met een studiebelasting van één 
dag per week voor cursusbijeenkomsten, 
praktijkopdrachten, stages en zelfstudie. 
Een kaderhuisarts verkrijgt specifieke com-
petenties ten behoeve van patiëntenzorg en 
beroepsgroep en wordt geregistreerd in het 
register van het College voor Huisartsen met 
Bijzondere Bekwaamheden (www.chbb.nl).

Bij het artikel Effecten van gestructureerde COPD-zorg 
vanuit zorginkoopperspectief

Inburgering…
De mate waarin kaderhuisartsen voor (be -
taalde) werkzaamheden worden benaderd, 
loopt sterk uiteen en hangt af van hun 
bekendheid en positionering in de regio. 
Maar langzaamaan raakt de kaderhuisarts 
ingeburgerd in de beroepsgroep. Om een 
paar voorbeelden te noemen: we zien kader-
huisartsen Palliatieve Zorg als begeleiders 
van peergroups, kaderhuisartsen Diabetes 
als projectcoördinatoren in de zorggroep, en 
kaderhuisartsen Supervisie en coaching als 
individuele loopbaancoaches of als coaches 
in teambuildingstrajecten.
Verschillende kaderopleidingen hebben een 
‘expertgroep’ die de relatie onderhoudt met 
het NHG en zorgt voor nascholing, publiciteit 
en intervisie (www.nhg.org/expertgroepen).
Al rond de driehonderd kaderhuisartsen 
staan hun collega’s bij op weg naar een 
betere kwaliteit van zorg en een grotere doel-
matigheid. Het is interessant te onderzoeken 
in welke mate en op welke wijze die bijdrage 
daadwerkelijk effecten heeft.

In H&W is ruimte gereserveerd voor de imple-
mentatie van onderwerpen die elders in dit 
nummer worden besproken. Michael Kijser en 
Louwrens Boomsma (l.boomsma@nhg.org) 
vatten ditmaal de NHG-inbreng bij de NHG-
Standaard Obstipatie samen. Liesbeth van 
der Jagt (l.vanderjagt@nhg.org) verzorgde het 
gedeelte over de inbreng van kaderhuisartsen. 
Daarnaast besteedde Marijke Labots aandacht 
aan de LESA Actueel Medicatieoverzicht in de 
eerste lijn. Deze LESA is alleen beschikbaar via 
de NHG-website www.nhg.org.
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LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn
Bij de zorg en veiligheid voor de patiënt 
vormt medicatievoorziening een belangrijk 
aandachtspunt. Een aantal geneesmiddelen 
en combinaties van geneesmiddelen, blijkt 
verantwoordelijk voor vermijdbare zieken-
huisopname. Bij deze middelen is extra 
bescherming en extra controle noodzake-
lijk. Het gaat vooral om anticoagulantia, 
trombocytenaggregatieremmers, NSAID´s, 
bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, 
psychofarmaca en cardiovasculaire midde-
len. Aanbevelingen voor het voorschrijven, 
bewaken en controleren van inname en 
therapietrouw van deze middelen en com-
binaties vormen tezamen een ‘spoorboekje’. 

Hierin staan handreikingen, FTO-modu-
les, praktijkgidsen en een aantal LESA´s 
(Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAf-
spraak). Drie punten zijn van belang:
Een actueel medicatieoverzicht is beschik-
baar
– bij elk contact met een voorschrijver
– bij een spoedopname binnen 24 uur
– bij overdracht naar een volgende schakel 
binnen 24 uur.
Een werkgroep bestaande uit huisartsen, 
apothekers, een tandarts, een specialist 
ouderengeneeskunde en een trombosedien-
starts werkte dit spoorboekje uit tot de LESA 
Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn. 

Deze LESA moet leiden tot regionaal bij te 
stellen werkafspraken. De bij de LESA bij-
gevoegde checklist kan hierbij behulpzaam 
zijn. Schade door medicijngebruik is te voor-
komen door aandacht voor mogelijke com-
plicaties en bijwerkingen, een zorgvuldige 
werkwijze en bijhouden van het eigen dos-
sier. De LESA is hierbij een nuttig hulpmid-
del (beschikbaar via www.nhg.org).

1 Van Horssen N, Labots-Vogelesang SM, Buur 
VAJ, Dommers JW, Van Dijk PTM, Dijkers FW 
et al. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings-
Afspraak Actueel medicatieoverzicht in de 
eerste lijn. ACAM. www.nhg.org, 2010.
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