PROGRAMMA PAO-H 2022
Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen

De
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valt

onder
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afdeling

Huisartsgeneeskunde

van

het

UMC

Utrecht

Julius

Centrum

voor

Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. De PAO-H organiseert nascholingen voor huisartsen. Het
programma van het Post-Academisch Onderwijs voor Huisartsen Utrecht biedt een divers aanbod aan actuele en relevante
onderwerpen. De onderwerpen die aan de orde komen worden per jaar vastgesteld, rekening houdend met actuele
ontwikkelingen en landelijke thema's. Deskundige en enthousiaste sprekers zorgen voor toegankelijke nascholingen.
Plenair onderwijs afgewisseld met workshops en natuurlijk altijd nieuwe en actuele ontwikkelingen. Tijdens de pauzes
kunt u genieten van een prachtige omgeving en bijpraten met uw collega’s. De deelnemers krijgen na elke nascholing
toegang tot de ELO (Elektronische Leer Omgeving) waar de presentaties kunnen worden teruggekeken.

Onze kwaliteiten
 Praktijkgericht en evidence-based
 Actuele onderwerpen
 Deskundige en zeer ervaren sprekers
 Een huisarts als dagvoorzitter
 Kleinschalig, met maximaal 100 deelnemers

JAARPROGRAMMA
28 januari 2022

Oncologie, diagnose en begeleiding: het belang van de huisarts

18 maart 2022

Vaccinatie en infectieziekten: covid-19 en zoveel meer

20 mei 2022

Neurologie voor de dagelijkse praktijk

23 september 2022

Endocrinologie: van schildklier tot diabetes

4 november 2022

Acute geneeskunde: de theorie en de praktijk!

9 december 2022

Ouderen: vallen en opstaan

AANMELDEN
 Inschrijving losse nascholing, webinar € 225, Inschrijving losse nascholing, fysiek op locatie in Zeist € 265, Voordeelpakket van 3 PAO-H nascholingen € 595, Voordeelpakket van 6 PAO-H nascholingen € 995, Inschrijving AIOS/opleiders Huisartsgeneeskunde Utrecht € 190, Eenmalig alumni kennismakingstarief van € 130,- voor een nascholing naar keuze
U kunt zich inschrijven via onze website www.paoh.nl. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging.
Al onze fysieke PAO-H cursussen worden geaccrediteerd via onze instellingsaccreditatie (6 punten per dag of 3 punten
per dagdeel) verleend door het Accreditatie Bureau Cluster 1 van de KNMG. De webinars worden geaccrediteerd voor
5 punten.

Onze fysieke nascholingen vinden plaats in het monumentale pand
van de Huisartsopleiding, Broederplein 43 te Zeist.
De nascholingen van de PAO-H zijn prima bereikbaar met openbaar
vervoer vanaf het NS Station Driebergen-Zeist.
Parkeren kan gratis op het nabij gelegen parkeerterrein van Slot Zeist.

Locatie

Inhoudelijke coördinatie

Julius Centrum, UMC Utrecht

dr. M.E.L. (Marie-Louise) Bartelink

Broederplein 43

drs. M.M. (Mariska) van Eenige

3703 CD Zeist
T. 088-7569766

Organisatie

E. pao-h@umcutrecht.nl

C.P.M. (Corrine) Oltmans-Verheul

