
Praktijkgericht opleiden

voor professionals

E-learning
Blended trainingen
Advies en ondersteuning



Overzicht e-learning-modules
voor de huisartspraktijk

Aanpak ouderenmishandeling 
ABCDE Methodiek en Game voor artsen
ADEPD Awareness
ADEPD Masterclass
ADHD bij kinderen
Algemene farmacologie
Anatomie - Centraal zenuwstelsel
Anatomie - Tractus Circulatorius
Anatomie - Tractus Digestivus
Anatomie - Tractus Neurologicus
Anatomie - Tractus Respiratorius
Anatomie - Tractus Urologicus
Astmabehandeling in de huisartsenpraktijk
Atrium�brilleren
Bariatrische chirurgie voor de huisarts
Basale reanimatie van volwassenen 
BHV - Niet spoedeisende hulp
Blaaskatheter via urethra inbrengen en verzorgen (man)
Blaaskatheter via urethra inbrengen en verzorgen (vrouw)
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Compressief zwachtelen
Datalekken
Decubitus
De�brillator ZOLL AED Plus
Delier
Diabetes: urgentie bepalen en advies bij glykemische
ontregeling
DOAC's 
ECG maken en lezen
Epilepsie en verstandelijke handicap
Feces, urine en sputum afnemen voor onderzoek
Gedragsverandering in 10 minuten (blended cursus)
Gezondheidsrecht - Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp)
Gezondheidsrecht - Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz)
Gezondheidsrecht - Wet medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen (WMCZ)
Gezondheidsrecht - Wet op de beroepen in de 
individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
Gezondheidsrecht - Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO)
Gezondheidsrecht - Wilsonbekwaamheid en 
vertegenwoordiging
Glucosemeter Accu-Chek Inform (ACI) II
Handhygiëne
Hapicom Huisartsen
Hapicom Triagisten
Hartfalen
Hielprik
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Impetigo en furunkels
Incontinentie  - Advies
Incontinentiemateriaal  - Advies
Insuline toedienen met een insulinepen
Intramusculair injecteren
Intraveneuze toediening 
Inzicht in dementie
Klinisch redeneren
Microhis
Microsoft O�ce 2010 What's new - Algemeen
Microsoft O�ce 2010 What's new - Excel
Microsoft O�ce 2010 What's new - Outlook
Microsoft O�ce 2010 What's new - PowerPoint
Microsoft O�ce 2010 What's new - Word
Microsoft O�ce 2013 Basis - Excel
Microsoft O�ce 2013 What's new - Excel (v.a. 2007)
NSAID: Goed idee
Omgaan met agressie
Omgaan met dementie - mantelverzorgers en 
vrijwilligers
Overgewicht bij kinderen
Perifere IV-canule
Polymyagia rheumatica en arteriitis temporalis
Psychofarmaca
Rapporteren volgens het Omaha System
Rekenen in de zorg
Subcutaan injecteren
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Urgentiedenken
Urine-incontinentie in de huisartsenpraktijk
Urineweginfecties
Vallen bij ouderen
Valpreventie
Venapunctie
Vitale functies meten
Voedingsadvisering aan mensen met Diabetes 
Mellitus type 2
Werken met het Omaha System
Wondverzorging
Zorgleefplan

Starten met leren

U kunt de modules vinden op www.ehuisartspraktijk.nl.
Via deze website kunt u een of meer modules
aanscha�en tegen een vaste, lage prijs.
De betaling verloopt eenvoudig via iDEAL.
Wilt u een of meer modules aanscha�en voor
meerdere medewerkers? Informeer naar uw
eventuele sta�elkorting.
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Opleiden in de eerstelijnszorg

‘Bent u verantwoordelijk voor het opleiden van 
medewerkers in de huisartspraktijk of huisartsenpost? 
Dan ondersteun ik u graag met advies, begeleiding en 
het beschikbaar stellen van relevante opleidingen voor 
al uw medewerkers!’

Sophia Grootes
eHuisartspraktijk
Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein
Telefoon: (030) 256 56 25
E-mail: info@ehuisartspraktijk.nl

Blijf op de hoogte

Bezoek de website en neem een
abonnement op de nieuwsbrief. 
U ontvangt dan zes keer per jaar 
het laatste nieuws over nieuwe 
opleidingen en speciale acties 
voor huisartsen, doktersassistenten,
praktijkondersteuners en
triagisten!

Aan deze uitgave kunt u geen rechten ontlenen.
© eHuisartspraktijk | samen met het Zorg Leren Netwerk 
onderdeel van The Competence Group (TCG).


