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INLEVERTERMIJN VERSLAGEN EN PRESENTIELIJSTEN EERSTE HELFT 2017 
De verslagen en presentielijsten dienen minimaal twee keer per jaar te worden ingevoerd in het GAIA. 
Graag de verslagen van het afgelopen half jaar voor 1 augustus a.s. in het GAIA invoeren. 
 
EKC  GAIA  ACCOUNT  
Het GAIA- account inclusief inloggegevens behoort toe aan de groep en is niet van de EKC persoonlijk.  
Bij overdracht aan een nieuwe EKC , altijd het GAIA-account overdragen.  Ook i.v.m. de historie van de 
groep.  
 
EKC- TERUG-KOM-DAG   8 NOVEMBER 2017 
Programma (wijzigingen onder voorbehoud).  

 Algemene informatie rondom toetsgroepen en registratie  

 Digitale update met betrekking tot invullen jaarplan (jaarprogramma/onderwerpkeuze) , jaarverslag, 
gebruik verschillende formats,  praktische tips en tricks.  

 Praktische workshop PowerPoint, met aandacht voor opzet en uitvoering 
 
EKC-BASISTRAININGEN   LINKH 2017  
Op 29 en 30 november 2017, Locatie : Het Roode Koper te Leuvenum.  
Inschrijving via LINKH.  http://www.linkh.nl/52-761-ekc-basiscursus-29-en-30-november-2017.html  
 
WEBSITE FEDERATIE WDH-DAM  www.wdh-dam.nl   
De website is sinds kort vernieuwd. Zie “Groepsnascholing”.  U blijft zo  op de hoogte van eventuele 
instructies/ wijzigingen / aanpassingen  bij het invoering in GAIA.  
 
MEDICATIEOVERDRACHT  WERKAFSPRAKEN 
Vorig jaar heb ik naar iedere EKC-er op verzoek van  het Platform: “Medicatie overdracht en Veiligheid”, 
een korte Power Point presentatie gestuurd (zie bijlage). Daarbij is door mij het verzoek gedaan om deze 
PP presentatie tijdens een FTO/IT bijeenkomst te behandelen.  
Een aantal EKC-ers onder u, maar zeker niet iedereen, heeft tijdens een FTO/IT bijeenkomst de PP 
presentatie behandeld en hiervan een verslag toegevoegd in het GAIA. 
Gezien het belang van het onderwerp willen wij, mede op verzoek van het Platform 
‘Medicatieoverdracht en Veiligheid’ inventariseren in welke groepen het onderwerp aan de orde is 
geweest. Mocht u het dit jaar nog willen behandelen tijdens een FTO/IT bijeenkomst, het neemt 
ongeveer 20 minuten tijd in beslag. 
Hierbij een dringend verzoek om het WDH-DAM bureau te informeren of het onderwerp aan de orde is 
geweest of dit jaar nog wordt behandeld. S.v.p. een e-mail sturen  naar: info@wdh-dam.nl  
 
VISIE BIJEENKOMST REGIONALE IA-INSTELLING FEDERATIE WDH-DAM (ter informatie)   
Datum : donderdag 28 september 2017 namiddag en begin avond (incl. maaltijd)  
De bijeenkomst is bedoeld voor WDH-kaderleden en geïnteresseerde EKC-en. 
Onderwerpen :  

- Plaats van de IA-instelling in de regio  nu en in de toekomst  
- Relatie  WDH-en  (IA instelling) – PAM – EKC en overige stakeholders in de regio (zorggroepen, 

Huisartsenpost, Netwerk Palliatieve Zorg, Haspel, JBZ en Ziekenhuis Bernhoven) 
- Regionaal Kwaliteitsplatform  / één-op-één gesprekken  / afstemming speerpunten  
- Sponsoring  scholingen (verleden, heden en in de toekomst)  
- Financiering  IA-instelling (verleden, heden en in de toekomst)  

 Nadere informatie volgt. 
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DTO 2017  
Laboratoriumdiagnostiek: 

 Bij diep veneuze trombose en longembolie: D-dimeer 

 Bij vage klachten: “Algemeen onderzoek” 

 Van vitamine B12 en vitamine D-bepalingen 

 Bij allergische klachten 

 Bij vermoeden schildklierpathologie (in ontwikkeling, oplevering medio 2017)  

 Bij anemie (in ontwikkeling, oplevering medio 2017)  
In de komende jaren zal het DTO verder uitgebreid gaan worden met microbiologie en rontgen. 
 
Een DTO bestaat uit twee delen: 

 Een e-learning: dit om uw kennis op te frissen en om persoonlijke feedback te krijgen op uw 
aanvragen voor diagnostiek 

 Een groepsbijeenkomst (met HAGRO of FTO groep) met als consulent een klinisch chemicus om 
met elkaar te discussiëren en te komen tot afspraken over het doelmatig aanvragen van 
diagnostiek.  
 

Algemeen:  
Aanmelding via : DTO@meetpuntkwaliteit.nl  
2 accreditatie punten (is voor beide onderdelen)  
EKC-er : DTO opnemen in (GAIA)  jaarplan / verslag  
 
VIM (= Veilig Incident Melden) 
Is een van de speerpunten van het landelijk kwaliteitsbeleid.  
In 2014 aan de orde geweest tijdens de EKC terug kom dag. Aantal groepen hebben dit  reeds behandeld 
in een van hun toetsgroepbijeenkomsten.  
Wellicht voor de groepen die VIM nog niet behandeld hebben in de bijlage de nodige materialen voor 
het organiseren van een bijeenkomst.  
 
LINKH 
Op 17 mei jl.  is voor de eerste keer door NHG/LINKH een Symposium  voor EKC-ers georganiseerd. 
Omdat de EKC een belangrijke schakel vormt in de opzet van FTO/IT bijeenkomsten, is besloten tot de 
organisatie van dit symposium. De resultaten van de diverse workshops zullen worden meegenomen in 
de landelijke richtlijnen rondom accreditatie van het toetsgroeponderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 

 VIM materiaal  

 PP Medicatie overdracht  en veiligheid  
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