Leergang praktijkvoering
voor huisartsen
Uw medicijn voor een toekomstbestendige praktijk

Leergang praktijkvoering
voor huisartsen
Er wordt op u als huisarts in uw praktijk steeds vaker een beroep gedaan op uw
organisatie- en managementtalent.
De toenemende zorgvraag van patiënten, verschuiving van taken en behandelingen
van 2e lijn naar 1e lijn en kostendruk vanuit de zorgverzekeraar, vraagt van u als
huisarts hiervoor uw praktijkorganisatie op orde te hebben.
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Uw resultaat
Na afloop van de leergang bent u beter instaat om:
• een missie en visie te ontwikkelen over de toekomst van
uw huisartsenpraktijk
• gerichter uw personeel aan te sturen
• uw financiële geldstroom en doelstellingen te managen
• betere balans tussen “werk en privé “
• meer grip en invloed te hebben op uw huisartsenpraktijk
als organisatie
• een goede relatie te onderhouden met het zorgnetwerk

Opzet

Kosten

De leergang biedt een totaalpakket-geheel

De totale leergang omvat 7 lesdagen. De

afgestemd op de huisartsenpraktijk/gezond-

kosten bedragen €300,- per opleidingsdag.

heidscentrum- bestaande uit 5 modules:

• Human Resource Management en

Waarom kiezen huisartsen/praktijkmanagers voor de leergang
Praktijkvoering?

persoonlijk leiderschap (2 dagen)

• gericht op de specifieke huisartsenpraktijk/

• Effectiviteit van communicatie en
persoonlijke ontwikkeling (1 dag)

• Financieel Management (1 dag)

gezondheidcentrum

• Verandermanagement (1 dag)

• afgestemd op uw eigen situatie (intake)

• Praktijkvoering (2 dagen)

• intensieve begeleiding door ervaren

Waar en wanneer

• modulair opgebouwd, dus overzichtelijk

De leergang wordt gegeven op goed bereikbare

• kleine groepen 8-10 deelnemers

locaties in Nederland en start vanaf 2019.

• volledig onafhankelijk ontwikkelt voor

docenten

Iedere cursusdag duurt 7 uur (14.00-21.00).

huisarstenpraktijken

Meer informatie
Wilt u meer informatie dan nodigen
wij u uit om contact op te nemen met
ons. U kunt bellen met H. Claessen
op 06 24 48 81 70 en G. Prins 06 51 42
77 94 of kijk op Pragmascoop.nl

De financiele module mede mogelijk gemaakt door:

