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INLEIDING 
Zoals gebruikelijk sluiten we het jaar af met een EKC-Nieuwsbrief. 
Hoewel een aantal opmerkingen in deze zeker niet nieuw zijn, vinden we ze toch belangrijk om ze als reminder 
te vermelden.  
 
EVALUATIE  EKC  TERUG KOM DAG (TKD)  
Elk jaar proberen we 1 of 2 keer een EKC-TKD te organiseren. Door het volgen van de EKC- TKD kun je voldoen 
aan de herregistratie eisen van de EKC (20 uur in 5 jaar). 
De laatste EKC TKD vond plaats op 13 november j.l. Het onderwerp betrof incidenten en calamiteiten op de 
Huisartsenpost en werd gegeven door Sonja Oomkens. Aan de hand van audio opnames werden casussen 
besproken. Uit de evaluatie blijkt dat deze scholing zeer positief is beoordeeld. De bedoeling is dat jullie als 
EKC-en dit ook binnen jullie eigen toetsgroep onderwijs op de agenda plaatsen.  
 
EKC BASISTRAININGEN LINKH 2019  
Een aantal EKC-ers heeft te kennen gegeven, na 5 jaar, het stokje over te willen geven. Het is erg belangrijk dit 
ruim van te voren binnen de groep aan te geven, zodat de groep niet zonder een EKC komt te zitten. Zonder 
EKC kan de groep geen aanspraak maken op accreditatie.  
Nieuwe EKC-ers kunnen zich aanmelden voor een EKC-basiscursus (13 accreditatiepunten). Deze cursus wordt 
diverse keren per jaar aangeboden, maar zijn snel vol. De eerstvolgende mogelijkheid voor de eerste helft van 
volgend jaar is 14 en 15 mei 2019.  http://www.linkh.nl/52-877-ekc-basiscursus-14-en-15-mei-2019.html.  De 
cursus vindt plaats in Hotel Landgoed Het Roode Koper te Leuvenum.  Check (regelmatig) de website van LinkH 
voor de opties in de andere helft van het jaar. http://www.linkh.nl/ekc-trainingen.html  
 
GAIA ACCOUNT  
Let op: Het GAIA-account behoort bij de groep en is niet gekoppeld aan de EKC. De nieuwe EKC neemt dus het 
account van de groep over van de vorige EKC.  
 
INFORMATIE EN ONDERWERPEN EKC 
Op de website van de WDH-DAM staat onder het kopje EKC Toetsgroepen veel informatie waarmee je als EKC 
je voordeel kunt doen. Klik hiervoor op bijgaande link: https://www.wdh-dam.nl/ekc/toetsgroepen. 
 
CHRONISCHE ZORGONDERWERPEN  
Hoewel chronische zorgonderwerpen niet op het jaarplan van de toetsgroepen hoort, bestaan er wel degelijk 
uitzonderingen. 
Chronische zorgonderwerpen die onvoldoende belicht kunnen worden tijdens grote scholingsbijeenkomsten 
van de zorggroepen, kunnen alsnog op het jaarprogramma van de toetsgroep worden opgenomen. Wel dient 
dan de reden worden toegevoegd. Een voorbeeld van een dergelijk onderwerp is het regionaal formularium 
rondom chronische zorgonderwerpen.  
 
AANTAL DTO BIJEENKOMSTEN 2019 
Vanuit Zorgverzekeraar VGZ is een bericht naar de huisartsen gestuurd betreffende de vergoeding voor het 
volgen van DTO’s. Met ingang van januari 2019 moet de huisarts 2 DTO’s per jaar volgen om voor vergoeding 
(S3 gelden) in aanmerking te komen. 
Helaas is het logistiek niet mogelijk om alle groepen 2 DTO’s per jaar aan te bieden. De eis voor vergoeding van 
de verzekeraar is in deze niet haalbaar.  
Zie ook de 2 bijlagen: brief d.d. november 2018 betreffende DTO 2019 en brief d.d. 7 december 2018 van de 
voorzitter DTO-commissie Zuid- en Noordoost Brabant.  
 
INLEVERTERMIJN JAARPLAN 2019 EN VERSLAGEN 2018 
Zowel het jaarprogramma 2019 als de verslagen van 2018 dienen voor 1 maart 2019  te zijn aangeleverd in het 
GAIA. Te laat aanleveren kan aanleiding geven tot consequenties zoals het niet of verlaat  in behandeling 
nemen. 
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GEBRUIK FORMATS 

S.v.p. voor het jaarplan, verslagen en presentielijsten gebruik maken van de formats die staan op de website 

van de WDH-DAM. Let op voor intervisiebijeenkomsten is een apart formulier gemaakt. Ga voor de formats 

naar onze website WDH-DAM https://www.wdh-dam.nl/toetsgroep-formulieren. 

 Indien niet van het juiste format gebruik is gemaakt zal deze worden geretourneerd met het verzoek het 

juiste format te gebruiken. Voor intervisiebijeenkomsten is er een apart format! 

 Het invullen van de formats dient zorgvuldig en volledig te gebeuren, met name de leerdoelen.  

Indien de leerdoelen niet specifiek en toetsbaar zijn wordt de aanvraag geretourneerd. 

 Handgeschreven verslagen worden niet geaccepteerd en zonder meer geretourneerd 

 S.v.p. checken of gegevens compleet zijn geüpload. Er kunnen anders geen punten worden toegekend als 

er geen verslag(en) of presentielijst(en) zijn toegevoegd. 

 Nadat een jaarplan  is goedgekeurd deze s.v.p. als scholingsagenda voor dat jaar gebruiken. In geval van 

actualiteit kan daar van afgeweken worden, na vooroverleg met de PAM.  

 Onderwerpen rondom chronische zorg behoren niet op de FTO/IT agenda te worden opgevoerd. Deze 

onderwerpen krijgen voldoende aandacht via de zorggroepen. De FTO/IT moeten gereserveerd blijven voor 

alle andere onderwerpen waarmee jullie als huisarts geconfronteerd worden. Vanuit de nieuwe nota 

Kwaliteit tot 2021 wordt aangegeven dat de scholing voor de huisartsen de volledige breedte van het vak 

dient te bestrijken.  

 In tegenstelling tot vermeldingen in de e-learning rondom het DTO moet de bijeenkomst gewoon in het 

GAIA worden geüpload.  

 Met ingang van 2018 worden MDO groepen niet meer geaccrediteerd.  Dit soort bijeenkomsten hoort 

onder regulier professioneel overleg en niet onder scholing.  

 Deelnemers die geen lid zijn van de WDH, ontvangen de accreditatiepunten indien zij de kosten die 

samenhangen met het accrediteren en toekennen, aan het bureau hebben voldaan. Informatie hierover 

kan worden opgevraagd bij het WDH-DAM bureau.  

Wij wensen u prettige feestdagen en een leerzaam 2019! 

Hans Manders, Bernadette Müller en Anita Wolbert 

 

 

FIJNE KERSTDAGEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR 
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