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Het FRAMEWORK: Vaardigheden in de huisartspraktijk per Thema en KBA 
Dit overzicht en de indeling is gebaseerd op een inventarisatie onder 72 opleiders, docenten en aios van de 8 huisartsopleidingen.  

 

Toelichting gebruikte codering per vaardigheid  

Code Toelicting Code Toelichting 

B Basisvaardigheid P Deze vaardigheid kan in de huisartsopleidingspraktijk 

aangeleerd worden 

F Facultatief (niet iedere huisarts hoeft dit te beheersen) E Deze vaardigheid moet elders aangeleerd worden (dus kan 

niet in de huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden) 

X Vaardigheid mag verwijderd worden uit de lijst PE Deze vaardigheid kan meestal in de 

huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden, maar moet 

soms elders aangeleerd worden 

BF Meeste huisartsen geven aan dat dit een basisvaardigheid 

is, maar de minderheid vindt dat dit een facultatieve 

vaardigheid is 

EP Deze vaardigheid moet in de meeste gevallen elders 

aangeleerd worden, maar kan soms in de 

huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden 

FB Meeste huisartsen geven aan dat dit een facultatieve 

vaardigheid is, maar de minderheid vindt dat dit een 

basisvaardigheid is 

Blanco Er heeft zich over deze vaardigheden nog geen mening 

gevormd 

FX Meeste huisartsen vinden dit een facultatieve vaardigheid, 

van een minderheid mag deze verwijderd worden 

  

BFX / FBX De meningen zijn zeer verdeeld of deze vaardigheid 

aangeleerd/uitgevoerd moet worden in de 

huisartspraktijk 
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Vaardigheden per Thema en KBA 
 

Zorg voor ouderen met complexe aandoeningen   

Nr.  KBA ICPC Vaardigheid Basis/Facultatief  

Verwijderen (X) 

Praktijk / Elders 

3 Behandelt 

intercurrente 

ziekten in 

samenhang met 

bestaande 

(complexe) 

problematiek. 

F. Oog 

 

Gezichtsveldonderzoek (confrontatiemethode, Amslertest) B P 

Directe fundoscopie (media, papil, retinavaten, gebruik mydriaticum) F E 

Indirecte fundoscopie FX E 

Diagnostisch refractioneren ±0,5D FX E 

Meting oogboldruk FX E 

Spleetlamponderzoek F E 

H. Oor Fluisterspraaktest B P 

(screenings‐) audiometrie F PE 

Kiepproef van Dix‐Hallpike B P 

Epley manoeuvre FB EP 

L. Bewegingsapparaat Schoudergordel, arm, elleboog, pols, hand B P 

Bekken/heup (incl. beenlengte/verschil), knie, enkel, voet B P 

Injectie schouder (gewricht) B P 

Injectie knie (gewricht) BF PE 

N. Zenuwstelsel Kiepproef Dix‐Hallpike B P 

Kantelmanoevres XBF PE 
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Brandt‐Daroff oefening XBF PE 

 Head Impulse Test (HIT) B P 

R. Tractus 

Respiratorius 

Indirecte laryngoscopie F EP 

S. Huid Verwijderen verruca (scherpe lepel) B P 

Cryotherapie (vloeibare N2) B P 

Behandeling ulcus cruris (ambulante compressie) B P 

U. Urinewegen Verwisselen katheter (supra pubis) BF P 

Inbrengen katheter (urethra ♀en ♂) B P 

X. Vrouw Inbrengen/wisselen pessarium BF PE 

4 Bespreekt vroegtijdig 

de keuzes in 

aanvullende 

diagnostiek en/of 

behandeling 

rekening houdend 

met persoonlijke 

wensen en 

levensverwachting. 

L. Bewegingsapparaat Schoudergordel, arm, elleboog, pols, hand B P 

Bekken/heup (incl. beenlengte/verschil), knie, enkel, voet B P 

Injectie schouder (gewricht) B P 

Injectie knie (gewricht) BF PE 

U. Urinewegen Verwisselen katheter (supra pubis) BF PE 

Inbrengen/wisselen katheter (urethra ♀en ♂) B P 

X. Vrouw Inbrengen/wisselen pessarium BF PE 

 


