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PROGRAMMA2019
INSCHRIJVING

U kunt zich inschrijven via onze website www.paoh.nl. Na inschrijving ontvangt 
u een automatische bevestiging. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de 
bijeenkomst ontvangt u verdere informatie per e-mail. 

LOCATIE

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

 

Inhoudelijke coördinatie 
drs. M.M. (Mariska) van Eenige

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

Julius Centrum, UMC Utrecht
Broederplein 43
3703 CD Zeist
T. 088-7569766  
E. pao-h@umcutrecht.nl

 ‘Kleinschalig, 
aansluitend bij 
mijn praktijk, 
met voldoende 
diepgang, in een 
sfeervolle omgeving’
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POST ACADEMISCH ONDERWIJS
VOOR HUISARTSEN 

Welkom bij het Post Academisch Onderwijs voor Huisartsen (PAO-H) te Utrecht.
We hebben voor 2019 weer een aantrekkelijk programma voor u samengesteld. 
Deskundige en enthousiaste sprekers zorgen voor een toegankelijke nascholing.
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.  

Onze nascholingen zijn: 

• Praktijkgericht
• Actuele onderwerpen
• Deskundige en zeer ervaren sprekers
• Altijd een huisarts als dagvoorzitter 

Alle PAO-H cursussen zijn geaccrediteerd voor 6 punten per dag of 3 punten 
per dagdeel, verleend door het Accreditatie Bureau Cluster 2 van de KNMG. 
De cursus Reizigersgeneeskunde voor gevorderden wordt ook geaccrediteerd
door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). 

JAARPROGRAMMA 2019

DEELNAMEKOSTEN
• Per nascholing: € 265,-
• Deelname aan drie PAO-H cursussen: € 595,-
• Deelname aan zes PAO-H cursussen: € 995,-
• Voor aios, alumni of opleiders van Huisartsgeneeskunde Utrecht 
 geldt een gereduceerd tarief

Dit is inclusief koffi  e, thee en lunch. U krijgt na elke nascholing toegang tot onze 
ELO (Elektronische Leer Omgeving) waar u de presentaties op uw gemak kunt 
terugkijken en beluisteren. 

De bovenstaande kosten zijn inclusief BTW. Tot vier weken voor aanvang van de 
nascholing kunt u kosteloos annuleren.
 

DATUM ONDERWERP TIJD

8 februari Infectie: voorkomen, 
 bestrijden en resistentiepaniek

15 maart HVZ: hartzeer en vaatlijden 

17 mei “Van oude mensen, 
 de dingen die voorbij gaan” 

28 juni Reizigersgeneeskunde 
 gevorderden

27 september  Erfelijkheid in de spreekkamer 

3 oktober  Forensische geneeskunde 

1 november Neurologie: van broos brein 
 tot zeurende zenuwen    

29 november Spier en gewricht in beweging

09.00 - 17.00 uur 

09.00 - 17.00 uur 

09.00 - 17.00 uur 

09.00 - 17.00 uur 

09.00 - 17.00 uur 

16.00 - 21.00 uur 

09.00 - 17.00 uur 

09.00 - 17.00 uur


