Jeroen Nijhuis
Schoolstraat 25, 6265AR Sint Geertruid
Telefoon: +31(0)438520525  E-mail: jeroennijhuis@ziggo.nl

In april 2014 is Jeroen Nijhuis als zelfstandig internist gestart met een zorg-educatie concept onder de naam
ProxiCure. Het doel van dit bedrijf is om de poortwachtersfunctie van de eerste lijn te versterken. Deze stap
is genomen omdat substitutie van zorg naar de eerste lijn meer is dan alleen het verplaatsen van patiënten
van het ziekenhuis naar de eerste lijn. Het omvat directe patiëntenzorg, het bespreken van casuïstiek tijdens
multidisciplinair overleg en structurele nascholing van professionals werkzaam in de eerste lijn

Ervaring
Directeur ProxiCure

2014-heden

Consultaties op het gebied van de interne geneeskunde in de eerste lijn
Nascholing voor huisartsen in opleiding
Nascholing voor huisartsen
Nascholing voor apothekers
Nascholing praktijkondersteuners
Nascholing gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Nascholing praktijkassistenten
Preventieve screeningen in opdracht van Sanavisie, FysioStofberg en RiskCare
Lid raad van toezicht Annadal Kliniek

2019-heden

Bestuurslid Stichting Bevordering Transmurale Zorg

maart 2021-heden

Stichting bevordering Transmurale Zorg is een stichting gericht op het bevorderen van de samenwerking
tussen verschillende zorgprofessionals.

Medisch Directeur RiskCare

2013-2014

Verantwoordelijk voor de inhoud van het behandelprogramma.
Onderhouden en opzetten contact met overheidsinstanties, zorginstanties, universiteit en verzekeraars
Verantwoordelijk voor ontwikkeling nieuwe producten
Medisch Adviseur RiskCare

2015-2017

Adviseren behandelaars en clienten binnen behandelprogramma.
Adviseren bestuur
Onderhouden en opzetten contact met overheidsinstanties, zorginstanties, universiteit en verzekeraars
Adviseur Stichting Obesitas Academy

2012-2016

Stichting Obesitas Academy is een ideële stichting gericht op het onder de aandacht brengen van de
impact van overgewicht op de samenleving.
Lid raad van toezicht Reinaert Kliniek

2017-2019

Opleiding
Opleiding interne Geneeskunde (MUMC)

2006-2012

Subspecialisatie endocrinologie
Promotie (Universiteit Maastricht)

2002-2006

Titel proefschrift: Bariatric surgery and its impact on metabolic and inflammatory parameters

Bekwaamheden
(Preventie)consulten
Onderwijs
Beleidsadvisering op het gebied van zorgsubstitutie en preventie en behandeling van overgewicht
Algemene interne geneeskunde

Hobby’s
Muziek: in verleden tenor bij opera comique maastricht, op dit moment tenor bij capella sancti servatii
Sport: diverse groepslessen fitness, golf, hardlopen
Koken
Tuinieren
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