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12,5 JARIG BESTAAN FEDERATIE WDH-DAM  
Op 1 juli 2018 bestaat de Federatie WDH-DAM 12,5 jaar.  

Kwaliteit en scholing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat de Federatie WDH-DAM 

inmiddels 12,5 jaar aan het scholingsroer staat, geeft nog maar eens aan dat het merendeel van 

de huisartsen kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Om het basistakenpakket actueel te 

houden willen wij ons als Federatie ook de komende jaren blijven inspannen voor kwalitatief goede 

en huisartsrelevante scholing.  

Mocht u geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen rondom de Federatie WDH-DAM gedurende de 

laatste 12,5 jaar, verwijzen wij naar de bijlage. Klik hier  

 

WDH DISTRICTSDUODAGEN APRIL 2018, UROLOGIE EN NEUROLOGIE  

De Districsduodagen in april 2018 stonden in het teken van Urologie en Neurologie. Onderwerpen 

waar we als  huisarts vaak mee worden geconfronteerd, maar waarvan de actuele kennis is 

weggezakt. De behoefte aan dit soort praktische scholing blijkt wel uit de hoge opkomst en de zeer 

goede beoordeling in de evaluaties.  

 

PRIVACYVERKLARING FEDERATIE WDH-DAM  

Zie bijlage of klik hier 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDERATIE WDH-DAM  

Zie bijlage of klik hier. 

 

INFORMATIEFOLDER FEDERATIE WDH-DAM / VERSIE JULI 2018   

Op veler verzoek is een nieuwe aangepaste informatiefolder Federatie WDH-DAM gemaakt. Klik 

hier. Eind augustus / begin september ontvangt u de folder per post. 

 

WDH NASCHOLINGEN 2018 (wijzigingen onder voorbehoud)  

Bossche Samenscholingsdagen  : 20 t/m 23 september  

Herfstcursus Oss    : 27 t/m 28 september 

Herfstcursus Oss    : 4 t/m 5 oktober 

Bossche Samenscholingsdagen  : 4 t/m 7 oktober  

Herfstcursus Uden/Veghel   : 25 en 26 oktober 

Herfstcursus Uden/Veghel   : 1 en 2 november 

EKC Terugkombijeenkomst   : 13 november 

SEH in de huisartsenpraktijk  : 15 november 

Duodagen WDH-ADM   : 21 en 27 november 

 

TIP: noteert u alvast de data in uw agenda van de nascholingen die u niet wilt missen. 

Ga voor een volledig nascholingsoverzicht naar onze website www.wdh-dam.nl 

 

AUDIT CENTRAAL REGISTER KORT BEROEPSONDERWIJS (CRKBO)  

De Federatie WDH-DAM is opgenomen in het CRKBO-register. Dit betekent dat de Federatie WDH-

DAM voor alle nascholingen is vrijgesteld van BTW. Op 5 juni jl. heeft een audit plaatsgevonden. 

Na enkele aanpassingen in onze Algemene Voorwaarden heeft het CRKBO onze registratie met 

ingang van 1 juli 2018 wederom met 4 jaar verlengd. 

 

EKC BASISTRAININGEN 2018 (LINKH) 

Om EKC-er te worden dient men een EKC-basistraining te volgen. Er is nu nog plaats voor de 

training op 12 t/m 13 december 2018. Locatie: Het Roode Koper te Leuvenum. Klik op de link 

om u op te geven: http://www.linkh.nl/52-863-ekc-basiscursus-12-en-13-december-2018.html  

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING WERKGROEP DPA 

Registratie en herregistratie 

Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot registratie en herregistratie van o.a. 

doktersassistenten: raadpleeg het Kwaliteitsregister KABIZ. KABIZ staat voor 

Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg.  

 
  

http://www.wdh-dam.nl/
mailto:info@wdh-dam.nl
Historie%20WDH%20DAM%202018.docx
../../WDH%20DAM%20ALGEMEEN/AVG/Privacyverklaring%20FEDERATIE%20WDH%20mei%202018.pdf
../../WEBSITE%20WDH-DAM/Algemene%20voorwaarden%20Federatie%20WDH-DAM%2011-06-2018.pdf
../../WDH%20DAM%20ALGEMEEN/INFORMATIEFOLDER%20WDH%20DAM%20def%20juni%202018.pdf
http://www.wdh-dam.nl/
http://www.linkh.nl/52-863-ekc-basiscursus-12-en-13-december-2018.html


        
JULI 2018 

 

www.wdh-dam.nl            info@wdh-dam.nl             tel. 073 – 553 33 41               fax 073 – 553 33 61  

KABIZ is een onafhankelijke organisatie, die de registratie, de accreditatie van 

deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitvoert.  

Ga naar: info@kabiz.nl of tel.nr.: 030 – 23 22 184. (ma en vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur op 

dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 15.00 uur)  

 

KONING WILLEM 1 COLLEGE ZOEKT STAGEPLAATSEN VOOR LEERLING 

DOKTERSASSISTENTEN 

Het KW1C in de persoon van Hannie de Jong geeft aan dat ze een groot aantal leerlingen 

hebben, maar helaas niet iedereen een stageplaats kunnen bieden.  

Het is belangrijk dat er nu en in de toekomst voldoende doktersassistenten zijn.  

        Meld uw praktijk daarom aan als stageplek bij: i.vandelaak@kw1c.nl   

 

NASCHOLINGEN DOKTERSASSISTENTEN TWEEDE HELFT 2018 

Wondzorg en zwachtelen: 4, 13 en 19 september  

Burn out: 6, 8, 14 november 2018  

Voor meer informatie of inschrijven ga naar https://www.wdh-dam.nl/nascholingsagenda/actueel 

 

WAGRO NOORDOOST BRABANT is een netwerk van niet-gevestigde huisartsen (waarnemers 

en HidHa’s) in het werkgebied van de LHV-kring NBNO en de Huisartsenpost 

HOV/HOB. We bestaan inmiddels 5 jaar en hebben onlangs dit lustrum 

gevierd. We zijn een platform dat samenwerking aangaat met diverse 

organisaties binnen de huisartsenzorg. Inmiddels nemen we actief deel aan 

vergaderingen van LHV- Kring NBNO, Jeroen Bosch Huisartsen overleg, HOV, 

ANW sessies en WDH-DAM. De WAGRO NOB biedt voor waarnemers en 

HidHa’s een platform om elkaar te ontmoeten: via HA-web, tijdens 

nascholingen (starterscafé’s) en tijdens sociale activiteiten. 

- Starters café 14 maart 2018: “Ontdek je plekje”. Yvonne Guldemond, huisarts en 

projectleider post-specialistische opleiding bij PROF class. Alles wat je wil weten en waar je op 

moet letten, als je geïnteresseerd bent in een praktijkovername.  

- Starterscafé en sociale activiteit 2 juni 2018: lustrum activiteit “Outdoor Medicine”. We 

maken kennis met drie specialisten als het gaat om Outdoor Medicine en leren wat we daar zelf 

mee kunnen als huisarts, in de wildernis maar ook in de spreekkamer. Na hands-on workshops 

in het bos sluiten we de dag af met een barbecue.  

- In september volgt er weer een starterscafé! We hopen velen van onze achterban daar weer te 

ontmoeten. In de tussentijd zijn wij bereikbaar via info@wagro-nob.nl . 

 

 

 

 

 

 
  

 

De telefonische bereikbaarheid van het WDH-kantoor kan gedurende de vakantieperiode (vanaf 

medio juli t/m augustus) minder zijn. Indien u ons niet telefonisch kan bereiken stuurt u dan 
s.v.p. een e-mail naar info@wdh-dam.nl, u ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie. 

 Waarnemers en HidHa's die ons enthousiaste team willen versterken zijn welkom! 

 

Huidige samenstelling WAGRO NOB: Willemijn van Waes (voorzitter), Judith Weijers (secretaris), Marieke van den Ham 
(penningmeester), Marrije van Yperen (scholing), Anita Poodt (scholing), Kirsten Graffius (scholing), Alexandra Mannearts 
(scholing), Jannick van Venrooij (PR), Femke Dijkstra (PR) 
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