Haal alles uit het NHG!
Exclusief voor jou als AIOS

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) draagt graag bij aan jouw
ontwikkeling tot huisarts. Door de samenwerking met de Huisartsopleiding
Nederland (HON) krijg je tijdens je hele opleiding onbeperkt en gratis toegang
tot alle digitale producten van het NHG.

Meer dan 60 PIN’s (Programma’s voor Individuele Nascholing)
Het NHG biedt scholingsprogramma’s waarmee je jouw kennis over actuele onderwerpen op peil
kunt houden, onder andere door de PIN’s (Programma’s voor Individuele Nascholing). PIN’s zijn
e-learnings, gebaseerd op de NHG-Standaarden. Er zijn inmiddels meer dan 60 PIN’s. Maak ze
op een zelfgekozen tijdstip en in je eigen tempo. Top 5 meest gemaakte PIN’s:
• Alledaagse klachten
• Lymeziekte
• Kinderen met koorts

• Ernstige angst en depressie
• Palliatieve zorg in de praktijk

35 instructiefilms over medische
ingrepen
In jouw persoonlijke leeromgeving op NHG.org staan alle instructiefilms voor je
klaar. Stapsgewijs worden er verschillende medische ingrepen gedemonstreerd.
Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Oogonderzoek bij een rood oog en/of oogtrauma
Lichamelijk onderzoek bij niet-traumatische knieklachten bij volwassenen
Enkelbandletsel eenvoudige enkeltape
Injectie bij trigger finger
Verwijderen van een naevus

NHG-Rx-app
Altijd het complete NHG-Formularium bij de hand. De app heeft zoekfilters
gericht op indicatie en via ICPC. Als je patiëntenkenmerken invoert, krijg je
zelfs gericht advies op patiëntniveau.

NHG-Standaarden-app
De NHG-Standaarden zijn onmisbaar! Je hebt gratis toegang tot de uitgebreide
versie van de Standaarden-app. Daarmee heb je de belangrijkste en actuele
informatie bij de hand, in de praktijk, thuis en onderweg.

Digitale versie NHG-TriageWijzer
Spoedsituaties inschatten, zorgadvies geven of tips bij acute gezondheidsproblemen? Dit tref je in het e-Book Spoedzorg en de digitale TriageWijzer.

E-books

E-learnings POH

• Wondzorg
• Palliatieve zorg
• Spoedboekje

•
•
•
•

Voetzorg bij patiënten met diabetes
Cardiovasculair risicomanagement
Astma en COPD
Ouderenzorg

Op NHG.org worden al je e-producten ter beschikking gesteld:
je kunt inloggen op NHG.org en dan naar Mijn e-Producten. Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Kijk dan eens op de NHG-starterspagina. Je kunt ons natuurlijk ook bereiken via info@nhg.org.

Het NHG is al zestig jaar de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen, dus
de NHG-Standaarden zijn je waarschijnlijk wel bekend. Maar wist je bijvoorbeeld dat
ook Thuisarts.nl en HAweb bij het NHG horen? Het NHG helpt je graag. Wij vertalen wetenschap
naar de spreekkamer door het ontwikkelen van richtlijnen, scholing en voorlichting. Zo ben je altijd
goed geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen je vak.

