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INLEIDING 

Het is weer de tijd van terugkijken en vooruitzien. De WDH-DAM kijkt met voldoening terug 

op 2018. Onze doelstellingen ten aanzien van scholing en kwaliteit hebben we ruimschoots 

behaald. In goed overleg met andere kwaliteitsstakeholders hebben we de juiste bakens 

kunnen plaatsen om de huisartsen een gedifferentieerd scholingsaanbod te bieden.  

Vooruitkijkend willen we in 2019 minstens dezelfde doelstellingen kunnen halen. Kwaliteit en 

scholing worden voortdurend kritisch getoetst en als WDH-DAM willen we ook in 2019 “in 

control” zijn.  

 

WDH NASCHOLINGEN 2019 

Duodag ADM      : 6 februari en 12 februari 

Vaardigheidstraining Medisch Technisch Handelen, 

“Zorg voor maagsonde, stoma & blaaskatheter” : 28 februari 

Spoedeisende hulp in de huisartspraktijk  : 22 maart 

Districtsduodagen WDH-DAM   : 4 en 16 april 

Bernhoven Breed     : 19 t/m 21 juni  

Grip op leiding geven     : 3 september 

Herfstcursus Oss     : 26 t/m 27 september 

Herfstcursus Oss     : 3 t/m 4 oktober 

Spoedeisende hulp in de huisartsenpraktijk : 24 oktober 

Herfstcursus Uden/Veghel    : 31 oktober t/m 1 november  

Herfstcursus Uden/Veghel    : 7 t/m 8 november 

EKC Terugkombijeenkomst    : 26 november 

SEH in de huisartsenpraktijk   : 15 november 

Duodag WDH-ADM     : 7 en 12 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 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING WERKGROEP DPA 

Nascholing Palliatieve Zorg 

“Wat als je niet meer beter wordt….  : 24 januari, 6 en 12 februari 

Klachten / incidenten huisartsenpraktijk  : data volgen zo spoedig mogelijk 

CVRM       : data volgen zo spoedig mogelijk  

Bevolkingsonderzoek Cervix    : data volgen zo spoedig mogelijk 

KNO       : data volgen zo spoedig mogelijk 

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

   

 
 

  

  

Het WDH-DAM kantoor is gesloten van 23 december t/m 4 januari 2019 
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