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INLEVERTERMIJN VERSLAGEN EN PRESENTIELIJSTEN EERSTE HELFT 2018 
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 DINSDAG 13  NOVEMBER 2018 / 17.00 – 21.00 uur / Locatie: nog nader te 
bepalen.  
Programma  

 Kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend / Sonja Oomkens, Calamiteitenonderzoeker en projectleider 
Huisartsenposten voor Spoed NBNO  

 Algemene informatie rondom toetsgroepen en registratie, Hans Manders. PAM  
 
EKC-BASISTRAININGEN LINKH 2018  
Op  12 en 13 november 2018, Locatie: Het Roode Koper te Leuvenum.  
Inschrijving via LINKH; klik hier: http://www.linkh.nl/52-863-ekc-basiscursus-12-en-13-december-
2018.html  
 
WEBSITE FEDERATIE WDH-DAM  www.wdh-dam.nl   
Zie “EKC-Toetsgroepen”.  U blijft zo op de hoogte van o.a. Herregistratie EKC; Toetsgroepformulieren; 
overheveling punten CHBB; IT/FTO-materiaal, etc.  
 
DTO 2018 
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  

 Bij anemie bij vermoeden leverfunctiestoornissen (in ontwikkeling, oplevering medio 2018) 

 Calprotectine en lactose-intolerantie (in ontwikkeling, oplevering oktober 2018)  
 
In de komende jaren zal het DTO mogelijk verder uitgebreid gaan worden met microbiologie en röntgen.  
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 
aan de hand van spiegelinformatie, met elkaar te discussiëren en te komen tot afspraken over 
het doelmatig aanvragen van diagnostiek.  

 
Aanmelding via: DTO@meetpuntkwaliteit.nl  
2 accreditatie punten (is voor beide onderdelen)  
Het is de bedoeling om één DTO per jaar op te nemen in het jaarplan. 
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