NIEUWSBRIEF DPA NOVEMBER 2017
INLEIDING
Het is de tweede keer dat u van ons een nieuwsbrief krijgt omdat er momenteel wat onderwerpen
zijn die we graag onder de aandacht willen brengen.
DPA/O-dam is de werkgroep deskundigheidsbevordering van de doktersassistentes binnen de
Federatie WDH-DAM (regio NBNO).
Wij bieden interessante, geaccrediteerde cursussen aan die erkend worden door het
kwaliteitsregister (KABIZ).
Voor meer informatie ga naar de website https://www.wdh-dam.nl/nascholingsagenda/actueel

INLOGGEGEVENS GOED BEWAREN!
Bij de 1e inschrijving voor een cursus ontvang je inloggegevens voor de website. S.v.p. deze goed
opslaan in bijvoorbeeld je agenda, mobiel, p.c. en/of laptop. Bij een volgende inschrijving heb je
deze weer nodig. S.V.P. je niet opnieuw inschrijven i.v.m. vervuiling van ons datasysteem,
bovendien hou je zelf geen overzicht aan welke cursussen je hebt deelgenomen of gaat deelnemen.
Je kunt dit zelf checken op de website www.wdh-dam.nl door te klikken op <Uw gegevens>
https://www.wdh-dam.nl/uw-gegevens. Hier kun je zo nodig ook je gegevens aanpassen.

PROGRAMMA 2018
Januari / februari
5, 7, 13 en 15 maart
Mei
Juni
September

:
:
:
:
:

SOA
Beroerte, kinderziektes, hygiëne
Burn-out
Tapen/fysio
Wondzorg

Besloten is om niet elk jaar een reanimatiecursus te organiseren omdat de belangstelling hiervoor
sterk afneemt. Indien u wel belangstelling hiervoor heeft laat dit dan s.v.p. weten dpadam@hotmail.com .
Reanimatiecursussen zijn altijd mogelijk om te volgen via Preventief (die het ook voor ons
verzorgde) en eventueel via de farmaceutisch industrie bijv. Astra Zenica.

KWALITEITSREGISTER
Vanuit onze werkgroep merken we dat sommige
huisartsen en doktersassistentes nog niet op de
hoogte zijn van KABIZ - Kwaliteitsregistratie en
Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg.

Kabiz is een onafhankelijke organisatie die de registratie en herregistratie van beroepsbeoefenaren
in de zorg uitvoert. Tevens wordt, in relatie tot de registratie, de accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor de geregistreerde beroepsgroepen uitgevoerd.
KABIZ heeft als doel kwaliteit van beroepsbeoefenaren in de zorg zichtbaar te maken voor
patiënten/cliënten, collega's, werkgevers en zorgverzekeraars. Zij kunnen het register raadplegen
en controleren of de professional een kwaliteitsregistratie heeft en daarmee voldoet aan de door de
beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.
Ook voor organisaties en instellingen is een kwaliteitsregistratie van werknemers een middel om
naar buiten toe kenbaar te maken dat er continu wordt gewerkt aan kwaliteit.
Geregistreerden beschikken over een eigen digitaal portfolio. Hierin worden
deskundigheidsbevorderende activiteiten bijgehouden.
Kwaliteitscriteria 2016 – 2021
De doktersassistent moet minimaal 100 punten deskundigheidsbevordering
behaald hebben in vijf jaar waarvan:
• minimaal 60 punten zijn behaald uit het volgen van bij- en nascholing, waarvan minimaal 40
punten uit geaccrediteerde bij- en nascholing.
• minimaal 20 punten zijn behaald uit overige activiteiten, stagiaire begeleiden, protocol maken
• maximaal 20 punten vrij in te vullen, uit bij- en nascholing en/of overige activiteiten

OPROEP STAGEPLAATSEN DOKTERSASSISTENTEN
Het Koning Willem 1 college in Den Bosch wil graag nogmaals onder
de aandacht brengen dat er te weinig stageplaatsen zijn voor
doktersassistentes. Hannie de Jong van het KW1C geeft aan dat ze
een groot aantal leerlingen hebben maar helaas niet iedereen een
stageplaats kunnen bieden.
Het is belangrijk om stagiaires te begeleiden want zij zullen uiteindelijk als wij met pensioen gaan
ons werk over moeten gaan nemen.
Het is leuk maar ook belangrijk om je informatie en kennis te delen.
We moeten ons vak promoten en weer aantrekkelijk maken.
Wil u een stagiaire neem dan contact op met Hanny de Jong h.dejong@kw1c.nl
---------------VRAGEN / CONTACT
Voor vragen mag u altijd mailen naar dpa-dam@hotmail.com of bellen op 0624140531
coördinator DPA Debby de Voigt
Met vriendelijke groet mede namens het hele team van de DPA
Debby, Ilse, Ellen, Desiree, Irma, Toos, Mirjam en Antoinette (HA, namens de Federatie WDH-DAM)

