PROGRAMMA PAO-H 2023
Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen

De PAO-H wordt georganiseerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht Julius
Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. De PAO-H heeft jaarlijks een
divers aanbod van actuele en relevante onderwerpen voor praktiserende huisartsen. Deskundige en
enthousiaste sprekers zorgen voor toegankelijke nascholingen. Plenair onderwijs wordt afgewisseld met
workshops en natuurlijk altijd nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de pauzes kunt u genieten van een
prachtige omgeving en bijpraten met uw collega’s. Deelnemers krijgen na elke nascholing toegang tot
een 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

JAARPROGRAMMA 2023
3 februari

Dermatologie: de huid in beeld

24 maart

Kindergeneeskunde

12 mei

Vrouwen- en mannenzaken: seksespecifieke aandoeningen

22 en 23 juni

Basiscursus reizigersgeneeskunde: voorbereid op reis

15 september

Sport en beweging: wat is er te winnen in de praktijk?

3 november

Nieuwe ontwikkelingen voor in de spreekkamer

15 december

Maag-, darm- en leverziekten

AANMELDEN
 Inschrijving losse fysieke nascholing € 285, Voordeelpakket van 3 PAO-H nascholingen € 650, Voordeelpakket van 6 PAO-H nascholingen € 1.195, Inschrijving AIOS/opleiders Huisartsgeneeskunde Utrecht € 190, Eenmalig kennismakingstarief voor oud-aios € 130,- voor een nascholing naar keuze
 Inschrijving losse nascholing, webinar € 250,- (als fysieke nascholing niet mogelijk is)
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) verleend door
het Accreditatie Bureau Cluster 1 van de KNMG. Webinars worden geaccrediteerd voor 5 punten.

Onze 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 nabijgelegen parkeerterrein van Slot Zeist.
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