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Ruimte voor innovaties en
nieuwe samenwerkingen
Het coronajaar 2021 vroeg veel flexibiliteit van al onze Eerstelijnsgeneeskundemedewerkers. Het is ons ondanks die corona-tegenslagen met elkaar gelukt om goed
invulling te geven aan het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs, de opleidingen
en onze waardevolle netwerken. Er was zelfs ruimte en energie voor méér: innovaties,
nieuwe samenwerkingen en plannen voor de komende jaren kwamen tot bloei.
Met dit Jaarbeeld 2021 van onze afdeling bieden we u een impressie.
Het was niet altijd makkelijk, met een corona-actualiteit die nogal eens veranderde. Onze onderzoekers,
docenten, ondersteunend personeel, aios, studenten
en netwerkpartners hebben daarop slagvaardig
gereageerd. Het samen zoeken naar nieuwe wegen
leverde blijvende innovaties, inzichten en samenwerkingen op. Een waardevolle uitkomst die de
veerkracht en vindingrijkheid van onze units en de
netwerken nog eens onderstreept.

Zo zijn we erg blij met de aanstelling van ons
nieuwe afdelingshoofd prof. dr. Aura Timen, die
per medio april is gestart in haar nieuwe functie.
Ook geven we samen met partners van binnen en
buiten het Radboudumc vorm aan het Centrum
voor Geïntegreerde Zorg (CGZ). De nieuwe unit
Patiëntenzorg, waar u in dit jaarbeeld meer over
leest, speelt hierbij een belangrijke verbindende rol.
Als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde zetten we actief
in op zinnige, persoonsgerichte, innovatieve en
geïntegreerde zorg. Gericht op positieve gezondheid
en in nauwe samenwerking met zorgbehoevenden
en netwerkpartners. De komende tijd maken we
graag samen met u werk van deze ambitie.

Dit jaarbeeld laat zien wat wij
als afdeling Eerstelijnsgeneeskunde te bieden hebben.
Benieuwd? Kijk vooral verder
en reageer – wij horen
graag van u!
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Wie zijn we,
wat doen we,
wat zijn onze
belangrijkste
projecten?

Nieuwsgierigheid als
leidraad: hoe mooi is
dat?

Wat is je doel en
welke werkvorm
past hierbij?

Een mooi voorbeeld
van samenwerking
met de regio.

Integratie én
netwerk zijn de
kernbegrippen.

Lees verder >

Lees verder >

Lees verder >

Lees verder >

Lees verder >
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Onderzoek
“Transmurale zorg, interdisciplinair
samenwerken en zorg rondom
complexe patiënten zijn thema’s die van
oudsher bij de eerstelijnszorg liggen.
Hier liggen mogelijkheden voor ons om
(nog) meer mee aan de slag te gaan.”
– Tim olde Hartman

Meer weten?
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“Onderzoek naar
COVID-19 zorg in de
eerste lijn is zó
maatschappelijk relevant
en heeft zoveel impact.
Dat pakken we met veel
flexibiliteit en intrinsieke
motivatie op.”
Tim olde Hartman
Unithoofd onderzoek
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“Door de coronapandemie zijn er
deuren open gegaan
voor zorginnovaties.
Roestige deuren die
voorheen pas met
veel kraken en piepen
open gingen.”
Leon van Groenendael
Onderzoeker
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Tim olde Hartman
Unithoofd onderzoek

Onze zichtbaarheid vergroten
is een speerpunt
Tim olde Hartman is hoofd van de unit onderzoek. Hij ging in februari 2021 in deze
functie van start en blikt terug op een jaar met veel beweging. Maar liever nog kijkt hij
vooruit: waar liggen mogelijkheden voor de unit en op welke punten kan het beter?
“We zien ernaar uit om de kansen rond het nieuwe centrum te benutten.”
Gevraagd naar de highlights van 2021 voor de unit
onderzoek, hoeft Tim niet lang na te denken: “Het
hooglerarenoverleg springt er voor mij uit. Dat heeft
het afgelopen jaar een vlucht genomen. Daarmee is
een enorme verbinding tot stand gekomen en
ontstaat steeds meer een gevoel van gezamenlijkheid.
Daar plukken we nu de vruchten van. We weten veel
beter van elkaar waar iedereen mee bezig is.”

Maatschappelijk relevant
De ontwikkeling van het Centrum voor Geïntegreerde
Zorg (CGZ) is nog zo’n highlight waar Tim enthousiast
over is. “Transmurale zorg, interdisciplinair
samenwerken, zorg rond complexe patiënten: deze
thema’s liggen van oudsher bij de eerstelijnszorg. We
zien ernaar uit om de kansen in kaart te brengen en
aan de slag te gaan.”

Verder werd in 2021 binnen alle onderzoeksgroepen
stevig onderzoek gedaan naar COVID-19 zorg. Dat zal
de komende jaren ook zo blijven, verwacht Tim.
“Onderzoek naar COVID-19 zorg in de eerste lijn is zó
maatschappelijk relevant en heeft zoveel impact. Dat
pakken we met veel flexibiliteit en intrinsieke
motivatie op.”

Meerwaarde in beeld
Zichtbaarheid is voor Tim een belangrijk speerpunt,
zowel voor de onderzoeksgroepen als voor de unit als
geheel. “Wie zijn we, wat doen we, wat zijn onze
belangrijkste projecten? Je wil je meerwaarde laten
zien. Ook intern is het stimulerend om daarover met
elkaar na te denken.” Tim wil vooral benadrukken dat
er een wereld buiten de muren van het ziekenhuis
ligt, een wereld waar de afdeling

Eerstelijnsgeneeskunde als geen ander de weg kent.
“Wil je iets met de regio? Dan moet je bij ons zijn. We
hebben de academische werkplaatsen, de netwerken.
Maak er gebruik van!”
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Onze onderzoeksprogramma’s
Huisartsgeneeskunde

Onderzoek
van onderwijs

Ouderenzorg en
langdurige zorg

Public Health

Gender in
eerstelijns en
transmurale zorg

Dit onderzoeksprogramma beoogt
verbetering van gezondheid door onderzoek
naar innovatieve,
persoonsgerichte en
transmurale zorg vanuit
de huisartsgeneeskunde.

Dit onderzoeksprogramma initieert en
evalueert onderwijsvernieuwingen voor effectief
medisch onderwijs en
continue ontwikkeling in
de eerste lijn.

Dit onderzoeksprogramma richt zich
op onderzoek naar
mensen met dementie
en mensen met neurologische aandoeningen.

Dit onderzoeksprogramma richt zich
op diverse thema’s
binnen Public Health.
Binnen deze thema’s
wordt met diverse
interne en externe
partners samengewerkt.

Dit onderzoeksprogramma richt zich op
onderwijs en ondersteuning aan studenten,
zorgverleners en onderzoekers en onderzoek
innovatieve methoden
voor gender-sensitieve
preventie.
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vervolg onderzoeksprogramma’s
Impuls –
onderzoekscentrum
maatschappelijke
zorg

Geneeskunde
voor mensen met
verstandelijke
beperkingen

Communicatie in
Preventie in
de gezondheidszorg de zorg

Gezondheids
verschillen en
persoonsgerichte
integrale
eerstelijnszorg

Impuls bouwt
wetenschappelijke
kennis op over de
sociaal-maatschappelijke
leefgebieden van
kwetsbare groepen in
de samenleving en doet
onderzoek naar
processen van sociale
in- en uitsluiting,
dakloosheid en
huiselijk geweld.

Dit onderzoeksprogramma richt zich
op het bereiken van
gezondheidsgelijkheid
voor mensen met een
verstandelijke beperking.

Dit onderzoeksprogramma richt zich op
de gespreksvoering
tussen zorgverleners in
de eerste en tweede lijn
en hun patiënten.

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt
en onderwijst hoe
persoonsgerichte
integrale eerstelijnszorg
sociaal-economische en
etnische gezondheidsachterstand verminderd.

Dit onderzoeksprogramma richt zich op
de betekenis van de
groeiende aandacht voor
preventie voor de
praktijk van de zorg.
Leefstijl in de
spreekkamer.
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Onderwijs
“Goed, prettig en direct onderling
contact is essentieel om jonge mensen
tot goede professionals op te leiden.
Digitaal onderwijs heeft veel waarde
die we kunnen en moeten benutten,
maar goed onderwijs is zoveel
meer dan dat.”
– Olga de Haes

Meer weten?
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“We zijn voortdurend bezig
geweest met schakelen en
aanpassen.”

Olga de Haes
Unithoofd onderwijs

‘Het docententeam was enorm flexibel:
een online dagstart, op de fiets naar het
Radboudumc voor live onderwijs, terug
naar huis voor een online les en overleggen via Teams - allemaal op één dag!’
Jolijn van Loo
Docent
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Olga de Haes
Unithoofd onderwijs

Onderwijs is zoveel meer
dan kennisoverdracht
Flexibiliteit, snel kunnen schakelen en creativiteit. Volgens unithoofd onderwijs Olga de
Haes zijn deze eigenschappen inherent aan het vak van docent. Eigenschappen die in
2021 goed van pas kwamen met corona als continue uitdaging voor het onderwijs. Maar
er was meer. Het afgelopen jaar bood ook waardevolle inzichten en inhoudelijke
vernieuwing. “Nieuwsgierigheid als leidraad: hoe mooi is dat?”
De unit Onderwijs verzorgt veel en divers onderwijs
voor geneeskundestudenten. Van communicatie tot
klinisch redeneren en van persoonlijk leiderschap tot
preventie. Het is daarmee geen verrassing dat corona
bepalend is bij een terugblik op het afgelopen jaar.
Olga: “Van live onderwijs geven naar digitaal en weer
terug: we zijn voortdurend bezig geweest met
schakelen en aanpassen. Het onderwijs is telkens
doorgegaan. Dat vroeg veel van studenten, docenten
en ondersteunende medewerkers, maar met veel
kunst- en vliegwerk is het ons gelukt.”

Digitaal versus live
Een gezamenlijke prestatie om trots op te zijn als
antwoord op de actualiteit. Maar in 2021 begonnen
ook de nadelen van veel digitaal onderwijs zich te

openbaren, vertelt Olga. “Lachen, grapjes maken,
discussie en onderling contact: dat is nodig om jonge
mensen tot goede professionals te kunnen opleiden.
Juist die dingen gaan verloren als je alles digitaal doet.
Voor pure kennisoverdracht is het geschikt, maar
onderwijs is zoveel meer dan dat.” Het vaardigheden-,
coaching- en masteronderwijs is dan ook zoveel
mogelijk live op de campus doorgegaan.

Nieuw facultatief coschap
Toch was er ook ruimte voor vernieuwing. Zo is een
nieuw coschap opgericht dat studenten vrijwillig
kunnen volgen in de wachttijd tussen bachelor en
master: generalistische zorg buiten het ziekenhuis.
“Studenten maken acht weken lang kennis met
generalistische zorg en lopen stage in een

verpleeghuis. Ze leren om zelfstandig gesprekken
te voeren zonder direct diagnostisch doel. Positieve
gezondheid staat voorop: wat kan deze patiënt
nog wél?”
In het eerstejaars communicatieonderwijs worden
studenten sinds afgelopen jaar gestimuleerd om hun
nieuwsgierigheid als leidraad te gebruiken tijdens
(oefen)gesprekken met patiënten. “Dit helpt de
studenten om goed te luisteren en oprecht door te
vragen. Een mooie ontwikkeling!”
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Opleidingen
“Wat is je doel en welke werkvorm past
daarbij? Hoe houd je iedereen actief
en betrokken? Deze kernvragen
leverden onderwijskundige inzichten
en knowhow op, die de opleidingen
vervolgens actief met elkaar deelden.”
– Joost van der Gulden

Meer weten?
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“Nog nooit was
goed teamwork zo
belangrijk – samen
hebben we veel
nieuwe wegen
ontdekt.”
“De opleidingen weten elkaar
steeds beter te vinden om
gemeenschappelijke onderwerpen als kwaliteit en
beleid.”

Angélique Jilleba
Secretaresse

Joost van der Gulden
Hoofd unit vervolgopleidingen
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Joost van der Gulden
Unithoofd opleidingen

Uit onze ontdekkingsreis zijn
innovaties geboren
De unit vervolgopleidingen van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde verzorgt de
opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, bedrijfsarts en
verzekeringsarts. Joost van der Gulden is hoofd van deze unit. Voor hem stond het
afgelopen jaar in het teken van onderwijskundige innovaties én toenadering tussen de
opleidingen: “Door corona zijn we noodgedwongen samen op ontdekkingsreis gegaan.
Dat heeft veel opgeleverd.”
Hoe verschillend de vervolgopleidingen op inhoud
ook zijn, er zijn overeenkomsten. In de afgelopen
‘coronaperiode’, zoals Joost het noemt, is dat nog
eens duidelijk geworden. “Noodgedwongen zijn we
op ontdekkingsreis gegaan. Daarbij kwamen vraagstukken naar voren die alle opleidingen betroffen.
Hoe richt je bijvoorbeeld het online onderwijs voor
de aios goed in? Niet alleen technisch, maar ook
onderwijskundig? En hoe pak je de werving van
nieuwe aios aan als er geen informatiemarkten
worden gehouden?”

Terug naar de kern
2021 was een jaar van flexibel zijn, snel leren en de
handen ineenslaan. Joost: “We ontdekten dat online
onderwijs heel geschikt is voor kennisoverdracht en
het bevorderen van de zelfwerkzaamheid van de aios.
Het helpt wanneer je als docent goed nadenkt over de
indeling van je online programma. Wat is je doel?
Welke werkvorm past daarbij? Hoe houd je iedereen
actief en betrokken? Die vragen brengen je terug naar
de kern. Dit leverde onderwijskundige inzichten en
knowhow op die de opleidingen actief met elkaar
hebben gedeeld. Dat laatste blijven we doen in het
team onderwijskunde met vertegenwoordigers van
alle opleidingen.”

Dichter bij elkaar
Daarnaast zochten de opleidingen met elkaar naar
nieuwe wegen om geneeskundestudenten en jonge
artsen te bereiken. “De boodschap verschilt per
opleiding, maar de benaderingswijzen en strategieën
kunnen hetzelfde zijn. Een platform als LinkedIn
wordt nu veel gerichter ingezet. Deze ontwikkeling
houden we zeker vast. De ervaringen om hierin
samen op te trekken zijn heel positief.” Ook in
kwaliteitszorg en beleid werken de opleidingen steeds
meer samen. Het onderwijsbureau van de unit speelt
beter in op wat de opleidingen nodig hebben. “Het
afgelopen jaar heeft ons dichter bij elkaar gebracht.
We hebben ondervonden dat je veel winst boekt door
dingen samen te doen.”
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Onze vervolgopleidingen
Vervolgopleiding
tot huisarts
(VOHA)

Vervolgopleiding
tot specialist
ouderengeneeskunde
(VOSON)

Vervolgopleiding
tot verslavingsarts

Vervolgopleiding
tot bedrijfsarts
(SGBO)

Vervolgopleiding
tot verzekeringsarts (SGBO)

Als huisarts ben jij de
eerste die mensen met
gezondheidsklachten
ziet. Je bent bepalend in
de verdere zorg. Kan je
het zelf afhandelen of
verwijs je door? Je komt
als huisarts in aanraking
met patiënten van alle
leeftijden en allerlei
soorten klachten.

Als specialist ouderengeneeskunde ben jij de
beste specialist voor
deze groep kwetsbare
mensen – je zorgt ervoor
dat zij gerespecteerd en
gewaardeerd worden en
de voor hen beste zorg
ontvangen.

Als verslavingsarts
Als bedrijfsarts draag je
Als verzekeringarts heb je
diagnosticeer en
eraan bij dat werknemers een grote impact op het
behandel je patiënten die en werkgevers gezond en leven van de mensen die
geestelijke en/of
veilig kunnen werken. Je
je onderzoekt. Je geeft
lichamelijke stoornissen
blijft onafhankelijk en
een individueel medisch
vertonen door verslaving. onpartijdig als de
oordeel en adviseert over
Een uitdagend, breed en belangen van de
de mogelijkheden tot
vooral mooi vak!
werknemer en werkgever re-integratie. Ook kan je
tegenstrijdig zijn.
om een objectief oordeel
gevraagd worden als
werknemer en werkgever
er samen niet uitkomen.
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Netwerken
“Een mooi voorbeeld van samenwerking: in
de Achterhoek zijn opvolgers en waarnemers
moeilijk te vinden. Samen met de huisartsen
en zorggroepen in die regio hebben we
gekeken hoe we dit kunnen veranderen. Het
resultaat? Inmiddels zijn de eerste aios die
hun hele opleiding in de Achterhoek gaan
volgen van start gegaan.”
– Carla Walk en Wilma van der Weijden
Meer weten?
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“Steeds meer
partners weten
de weg te
vinden naar de
netwerken.”
Carla Walk
Coördinator
netwerk AHN

“De netwerken borgen de
continuïteit en ontwikkeling van de
eerstelijnszorg in de regio.”
Wilma van der Weijden
Coördinator netwerk NHP
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Carla Walk en Wilma van der Weijden
Coördinatie netwerken

Het draait allemaal om
samenwerking
Carla Walk is coördinator van het Academisch Huisartsen Netwerk (AHN) en Wilma van
der Weijden coördineert het Netwerk Huisartsenpraktijken (NHP). Samen kijken zij terug
op het afgelopen jaar. Welke ontwikkelingen waren er? Wat waren uitdagingen? En waar
liggen kansen voor de komende tijd? “Door de druk die corona in de netwerken
teweegbracht, waren we soms poortwachter.”
Het AHN bestaat uit 19 huisartsenpraktijken die met
registratie, onderzoek, onderwijs en kennisontwikkeling actief bijdragen aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde. Het NHP wordt gevormd door 357
praktijken met 621 huisartsen, die – naast deelname
aan kleinere onderzoeksvragen – opleidingsplekken
bieden voor coassistenten en/of aios. Met als doel de
continuïteit en ontwikkeling van de eestelijnszorg in
de regio te borgen.

Impact van corona
Zowel Carla als Wilma geven aan dat 2021 ook voor
de netwerken als ‘coronajaar’ de boeken ingaat. Dat
zorgde voor uitdagingen én bood de nodige kansen.
“Er kwamen veel onderzoeksvragen over COVID-19

binnen”, vertelt Carla. “Die hebben we met prioriteit
uitgezet in het netwerk.” Veel van deze vragen
speelden landelijk. De samenwerking tussen de
verschillende universiteiten kreeg daardoor een
impuls. Daarnaast is het digitaal overleggen goed
bevallen en zeker een blijvertje, merken beide op.
Een keerzijde van corona was de belasting in de
netwerken. Carla en Wilma beoordeelden daarom als
poortwachters binnenkomende verzoeken met extra
zorg. “We hebben geprobeerd om de praktijken waar
mogelijk uit de wind te houden.”

Project Achterhoek
Een initiatief dat in 2021 goed op gang kwam is
‘project Achterhoek’. “Opvolgers en waarnemers zijn

daar moeilijk te vinden. Samen met de huisartsen en
zorggroepen in die regio zijn we gaan kijken hoe we
dit kunnen veranderen. Inmiddels zijn de eerste aios
die hun hele opleiding in de Achterhoek gaan
volgen van start gegaan. Een mooi voorbeeld van
samenwerking met de regio”, aldus Wilma.
En samenwerking, daar draait het allemaal om bij
de netwerken. Carla: “Dat zie ik ook terug. Steeds
meer partners weten de weg te vinden naar de
netwerken, zowel van buiten de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde als intern.”
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Patiëntenzorg
“Als afdeling hebben we altijd al
patiëntenzorg geleverd. Veel van onze
mensen doen bijvoorbeeld klinisch werk in
onze netwerken. Vanaf 2021 geven we onze
patiëntenzorg in een nieuwe unit vorm.
Daarmee sluiten we aan op ontwikkelingen
in het Radboudumc en de oprichting van het
Centrum voor Geïntegreerde Zorg.”
– Henk Schers
Meer weten?

19

Voorwoord

Inhoud

Onderzoek

“Er is bij huisartsen en
patiënten veel behoefte aan
het herwaarderen van
kernwaarden als persoonlijke
zorg, continuïteit en
communicatie – de innovatie
van de eenvoud. Opleiden is
een krachtige tool om juist
deze kennis en kunde
zichtbaar te maken en
over te dragen.”
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“Een integrale blik en
aanpak vormen de
kern van zinvolle
patiëntenzorg.”
Henk Schers
Unithoofd patiëntenzorg

Nadja Joosen
Huisarts
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Henk Schers
Unithoofd patiëntenzorg

Integratie en netwerk:
dat zijn de kernbegrippen
Een nieuwe ster aan het firmament van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is de unit
patiëntenzorg. Deze unit is in 2021 gestart omdat de afdeling van plan is actiever in de
directe patiëntenzorg van het Radboudumc te worden, vooral via het Centrum voor
Geïntegreerde Zorg (CGZ). Unithoofd Henk Schers: ‘Ons netwerk is cruciaal voor het
leggen van de juiste verbindingen met de eerstelijn. Dat is nodig om de continuïteit van
zorg voor patiënten te verbeteren, vooral voor patiënten met complexe problematiek’.
Laten we helder zijn: ook vóór deze nieuwe unit er
was, speelde patiëntenzorg een belangrijke rol binnen
onze afdeling. Henk licht toe: ‘Patiëntenzorg wordt
altijd al geleverd binnen onze netwerken. Veel van de
mensen die op onze afdeling werkzaam zijn, doen
daarnaast klinisch werk in die netwerken. Vragen over
patiëntenzorg kwamen al naar de afdeling, daarom is
afgelopen jaar besloten om een extra unit op te
richten. Daarmee worden we een volwaardig Medical
Department en sluiten we aan op Fit for the Future en
het CGZ’. Dit centrum levert zorg aan mensen die
meerdere, vaak chronische, gezondheidsproblemen
hebben en waarvoor het doorgaans lastig is om te
bepalen wat passende zorg is. ‘Het is bovendien een
groep die in de eerstelijn al volop zorg krijgt, en

waarvoor je ook de coördinatie en continuïteit van
zorg zo goed mogelijk moet regelen’. Die integrale
aanpak is de kern van het CGZ, waarin ziekenhuisspecialisten zoals geriaters, psychiaters en pijndeskundigen gaan samenwerken met generalisten
uit de eerste lijn: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Op deze manier wordt vanuit het Radboudumc
nadrukkelijker de verbinding gemaakt met de
netwerken van de afdeling, benadrukt Henk. ‘En de
netwerken zijn daarmee het hart van onze unit. Werk
in uitvoering dus. Er is al veel voorbereid en ingericht
voor de samenwerking in het CGZ, maar er moet ook

nog heel veel gebeuren. Een eerste vraagstuk dat we
onderzoeken is hoe en door wie de patiënten met
complexe zorgvragen in een academisch ziekenhuis
het beste geholpen kunnen worden. Voor je het
weet is de versnippering een feit. Deze entree in het
ziekenhuis krijgt vorm in een Ziekenhuis Introductie
Punt’. Een ander vraagstuk is hoe eerstelijnsprofessionals kunnen bijdragen aan de inrichting
van de medisch specialistische zorgpaden ín het
Radboudumc zodat tijdens een opname ook
steeds rekening wordt gehouden met de context,
leefomgeving en zorgomgeving buiten het ziekenhuis.
Henk besluit: ‘De nieuwe unit gaat bijdragen aan
betere continuïteit in de patiëntenzorg in het
Radboudumc en daarbuiten’.
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De afdeling in cijfers 2021
Onderzoek

Onderwijs

Vervolgopleidingen

Netwerken

Onze onderzoeksprogramma’s
Huisartsgeneeskunde, Onderzoek van onderwijs,
Ouderenzorg en langdurige zorg, Public Health,
Gender in eerstelijns en transmurale zorg, Impuls
– onderzoekscentrum maatschappelijke zorg,
Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke
beperking, Communicatie in de gezondheidszorg,
Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte
integrale eerstelijnszorg, Preventie in de zorg

Onderwijsaandeel
• 20-25% aandeel in onderwijs voor
2.500 studenten Geneeskunde en BMW
• 7 keuzemodules en 2 minoren
• 34 coaches bachelorfase (49 groepen)
• 25 docentmentoren masterfase
(begeleiding 34 groepen)

VOHA | Huisarts
331 aios, 443 opleiders en
70 stage-instellingen

Academische werkplaats AMPHI
2 GGD-en geïntegreerd
gezondheidsbeleid en
9 GGD-en infectieziekten

217 lopende onderzoeksprojecten
Totale acquisitie onderzoek
Ruim 4 miljoen euro
215 peer-reviewed publicaties
6 promoties in 2021
80 actieve promovendi
54 wetenschappelijke stagiaires
Leerstoelen
Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde
Public Health, Preventie in de zorg, Maatschappelijke zorg, Geneeskunde voor mensen met een
verstandelijke beperking, Gender in eerstelijns en
transmurale zorg, Regionale netwerkvorming
vanuit de huisartsgeneeskunde
Bijzondere leerstoelen
Communicatie in de gezondheidszorg,
Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte
integrale eerstelijnszorg, Welbevinden kwetsbare
ouderen en mensen met een chronische ziekte in
de langdurige zorg, Persoonsgerichte preventie

Medewerkers
102 (gast)docenten, 11 onderwijsdifferentianten, 6 medewerkers ondersteuning
en 2 studentassistenten
Stages
• 177 praktijken coschap
Huisartsgeneeskunde en
66 diensten coschapverdieping
• 314 geplaatste coschap Huisartsgeneeskunde en 310 geplaatste
coschapverdieping
• 25 instellingen voor zorgstages
zij-instroom en praktijkstages
Q11 en Q12
PC, PI en PL
• 3 ( Junior) Principal Clinicians
• 12 (Associate) Principal Lecturers
• 4 ( Junior) Principal Investigators

VOSON | Specialist Ouderengeneeskunde
137 aios, 115 opleiders en 83 stageopleiders
SGBO | Bedrijfsarts
188 aios, 127 opleiders
SGBO | Verzekeringsarts
85 aios, 66 opleiders
NOVA | Verslavingsarts
32 aios, 21 opleiders
Drie kaderopleidingen voor huisartsen
• Astma en COPD
• Huisarts en spoedzorg
• Urogynaecologie

De totale baten van de afdeling
Eerstelijnsgeneeskunde over 2021
bedroegen 26 miljoen euro

In 2021 bedroeg het aantal fte 180,05

Aantal werknemers
op 31–12–2021

330
263 67

Academische werkplaats
Anaphem
25 veiligheidsregio’s GGD GHOR
NL, Instituut Fysieke Veiligheid,
RIVM, Landelijk Netwerk Acute
Zorg, Ambulancezorg Nederland,
Nederlands Rode Kruis, HAN, Vrije
Universiteit, Radboud Universiteit
Academische werkplaats Impuls
18 organisaties uit zorg, welzijn,
overheid en wetenschap
Academische werkplaats
Sterker op eigen benen
Samenwerking met 7 zorgorganisaties voor mensen met
een verstandelijke beperking
Centrum Seksueel Geweld
Gelderland-Zuid en -Midden
FaMe-net
6 huisartspraktijken rondom
Nijmegen en in Noord-Holland
met eigen registratiesysteem
TransHIS
NAH-kennisnetwerk Gewoon
bijzonder

Landelijk expertisenetwerk
Ernstig Niet-aangeboren
hersenletsel na coma
Samenwerking Onderzoekgroep
Tussen Wal en Schip en
9 zorginstellingen door heel
Nederland
Netwerk 100
20 organisaties ouderenzorg
NISPA

6 verslavingszorginstellingen
door heel Nederland
Radboudumc Netwerk
Huisartsen Praktijken NHP
357 praktijken, 621 huisartsen,
ruim 800.000 patiënten
Radboudumc Academisch
Huisartsen Netwerk AHN
19 praktijken, ongeveer 83
huisartsen en 110.000 patiënten
UKON
19 zorgorganisaties, ruim 18.500
bewoners in meer dan 320 verpleeghuizen, woonzorgcentra en
kleinschalige woonvoorzieningen
Universitair Gezondheidscentrum
Heyendael
Academisch Gezondheidscentrum
Thermion
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Wil je reageren op ons jaarbeeld en/of meer weten
over de mogelijkheden voor samenwerking?
Stuur dan een bericht naar Freek Kinkelaar

Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc
Bezoekadres
Geert Grooteplein Noord 21
6521 EZ Nijmegen (route 117)

Eindredactie
Freek Kinkelaar,
Relatiemanager ELG

Postadres
ELG (117)
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Tekst en interviews
Dwarsweg Communicatie

Fotografie
Paul Lagro

Vormgeving
Bureau Ketel
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