
DECEMBER 2019 

 
 
 

INLEIDING 
Zoals gebruikelijk sluiten we het jaar af met een EKC-Nieuwsbrief. Afgelopen jaar waren er meer dan 40 
toetsgroepen in de regio Noord-Brabant noordoost actief. Naast de reguliere FTO/IT groepen constateren we 
een heugelijke toename van intervisiegroepen. Binnen deze groepen staat vooral de huisarts als persoon in het 
middelpunt. Samen proberen oplossingen aan te reiken om je rol als mens en huisarts inhoud te geven staat 
aan de basis van kwaliteit. We hopen van harte dat naast intervisie ook andere werkvormen meer inhoud 
kunnen leveren aan de opbrengst van de bestaande scholingsgroepen. 
Na bijna 15 jaar vind ik de tijd rijp om het stokje over te dragen aan een andere collega. Je moet voorkomen 
dat je vastgeroest raakt in bestaande systemen en ruimte kunnen bieden voor nieuwe denkbeelden 
betreffende scholing en kwaliteit. Ook het feit dat ik mijn activiteiten als huisarts heb afgesloten heeft 
bijgedragen tot deze beslissing. Met heel veel voldoening laat ik deze meer dan interessante jaren achter mij. 
In de persoon van Inga Rehbein heb ik een zeer enthousiaste en betrokken collega gevonden, die op haar 
manier inhoud en borging aan het kwaliteitsbeleid zal geven. Tot de Districts Duodagen 2020 zal ik haar als 
buddy inwerken. 
 
NIEUWE PAM NOORD-BRABANT NOORDOOST PER 1 JANUARI 2020  
Mijn naam is Inga Rehbein. Ik woon met mijn vriend en onze vier kinderen in ’s-Hertogenbosch en werk 
momenteel 3 dagen per week als waarnemer in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. Voor de zomer zag ik de e-mail 
over de PAM-functie. Wat een leuke kans! Ik ben blij met een systeem dat ons als huisartsen de mogelijkheid 
geeft zelf in onze regio nascholingsbehoeftes vorm te geven en ik verheug me erop dit samen met jullie 
invulling te geven. Laten we er iets moois van maken!  
 
INVOER JAARPLAN 2020, VERSLAGEN EN PRESENTIELIJSTEN 2019 DOOR WDH-BUREAU  
Omdat de invoer in het GAIA voor veel EKC-en geregeld problemen oplevert en het landelijk nagenoeg door 
alle WDH bureaus wordt gedaan is besloten om vanaf 2020 dit ook voor alle toetsgroep/FTO/IT/intervisie/ 
bijeenkomsten in onze regio te verzorgen.  De verslagen, presentaties en presentielijsten d.d. 2019 moeten 
zelf nog in GAIA worden gezet, tenzij het al door het WDH-bureau word gedaan. 
Nadere informatie en instructie ontvangt u binnenkort in een aparte e-mail. 
 
EKC TERUG-KOM-BIJEENKOMST (TKB)  
Elk jaar proberen we 1 of 2 keer een EKC-TKB te organiseren. Door het volgen van de EKC- TKB kun je voldoen 
aan de herregistratie eisen van de EKC (20 uur in 5 jaar). 
De laatste EKC TKB vond plaats op 26 november j.l.  met de volgende onderwerpen: 

- Voorstellen nieuwe PAM NBNO 
- GAIA gerelateerde informatie 
- Inleiding in het toepassen van PubMed  
- Werkvormen als kwaliteitsimpuls voor het groepsproces. 

 
EKC BASISTRAININGEN LINKH 2020 
Elk jaar zijn er een aantal EKC-en die na 5 jaar (of langer), 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-en kunnen zich aanmelden voor een EKC-basiscursus (13 accreditatiepunten). Deze cursus wordt 
diverse keren per jaar aangeboden, maar zijn snel vol. De eerstvolgende mogelijkheden voor de eerste helft 
van volgend jaar zijn: 
28 - 29 januari : http://www.linkh.nl/52-912-ekc-basiscursus-28-en-29-januari-2020.html 
12 - 13 februari : http://www.linkh.nl/52-913-ekc-basiscursus-12-en-13-februari-2020.html 
24 - 25 maart : http://www.linkh.nl/52-914-ekc-basiscursus-24-en-25-maart-2020.html 
06 - 17 juni : http://www.linkh.nl/52-915-ekc-basiscursus-16-en-17-juni-2020.html 
Alle cursussen vinden plaats in Hotel Landgoed Het Roode Koper te Leuvenum. Check (regelmatig) de website 
van LinkH voor de opties / wijzigingen in de tweede 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.  
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KADERARTSEN / EKC-ERS  
Het bureau van de Federatie WDH-DAM beheert een actueel overzicht van de geregistreerde CHBB 
kaderartsen  en EKC-en in de regio Noord-Brabant noordoost.  
 
INFORMATIE EN ONDERWERPEN EKC 
GAIA-formulieren 
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. 
Onderwijsmateriaal EKC en toetsgroepen 

 FTO https://www.fto.nu/ 

 Farmacotherapeutisch kompas https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/ 

 Geneesmiddelenbulletin https://www.ge-bu.nl/   

 Instituut verantwoord medicijngebruik (IVM) https://www.medicijngebruik.nl/ 

 Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) https://www.nhg.org/onderwerpen 
 
DTO BIJEENKOMSTEN 2020 (zie ook bijlage)  
Onderwerpen DTO:  
De onderwerpen waar u in 2020 uit kunt kiezen zijn: Laboratoriumdiagnostiek  

 bij diep veneuze trombose en longembolie: D-dimeer (geüpdatet, 2018)  

 bij vage klachten: “algemeen onderzoek” (geüpdatet, 2019)  

 bij allergische klachten (geüpdatet, 2019)  

 bij vermoeden schildklierpathologie  

 bij anemie  

 bij vermoeden leverfunctiestoornissen  

 vitamine B12 en vitamine D (geüpdatet, 2019)  

 calprotectine, iFOBT en lactoseïntolerantie  

 bij vermoeden artritis  
Aanmelden DTO: 

 U kunt zich voor een DTO aanmelden door een email te sturen naar dto@inszo.nl 

 Vermeld in uw e-mail voor welke groep u een DTO aanvraagt en voor welk onderwerp 

 Vermeld ook de datum en tijdstip waarin u het DTO wilt organiseren. Houd er rekening mee dat de 
voorbereiding al 6 weken van te voren begint 

 Aanmelden kan tot 1 maart 2020  
 
NB. De beschikbare begeleidingscapaciteit laat toe dat er per DTO-groep maar één bijeenkomst per jaar wordt 
verzorgd. Zie ook bijgaande brief van DTO-commissie, d.d. november 2019.  
 
Wij wensen u prettige feestdagen en een leerzaam 2020!  

Hans Manders, Bernadette Müller en Anita Wolbert 

 

HET WDH-KANTOOR IS GESLOTEN VAN 23 DECEMBER 2019 t/m 5 JANUARI 2020 

https://www.wdh-dam.nl/ekc/toetsgroepen
https://www.fto.nu/
https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/
https://www.ge-bu.nl/
https://www.medicijngebruik.nl/
https://www.nhg.org/onderwerpen
mailto:dto@inszo.nl

