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IS ER NOG TOEKOMST VOOR DE WDH-DAM? 
Het afgelopen jaar heeft de WDH-DAM als instituut met instellingsaccreditatie zich weer volledig 

ingezet om de regionale scholing op de kaart te zetten en te houden. Steeds meer wordt 

scholing onderdeel van verplichte programma’s van de diverse stakeholders op het gebied van 

eerstelijnszorg. Al die instellingen richten zich op scholing die direct verband houdt met de 

doelstellingen van hun organisatie. De WDH is de enige organisatie die het volledige 

basistakenpakket van de huisarts tot haar portefeuille rekent. Om de huisarts voldoende 

handvatten te geven om aan de eisen te kunnen blijven voldoen, is laagdrempelige scholing 

gerelateerd aan de scholingsvraag van de regionale huisartsen van eminent belang. Kennis 

vergaren en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen is in eerste instantie een 

verantwoordelijkheid van de huisarts zelf. Als WDH-DAM proberen we maximaal faciliterend 

hierin te zijn. Met veel zorgvuldigheid proberen we alle facetten van het basistakenpakket aan 

de orde te laten komen. Scholing dicht bij huis met veel aandacht voor onderwerpen, veiligheid 

en voldoende ruimte voor de inter-dokter-variatie zijn leidend in de werkwijze van de WDH. 

Het is ons gebleken dat veel van de huisartsen in ons district onvoldoende op de hoogte zijn van 

het werk en de functie van de WDH-DAM als regionale instantie met instellingsaccreditatie. Met 

de toenemende eisen voor herregistratie kan de WDH de kwaliteitstrekker bij uitstek zijn. 

Helaas moeten we constateren dat met het verdwijnen van sponsoring het voor de WDH-DAM 

steeds moeilijker wordt om financieel het hoofd boven water te houden. Zonder aanvullende 

financiering lijkt het voortbestaan van de WDH-DAM de komende jaren minder 

vanzelfsprekend. De vraag doet zich voor of de WDH überhaupt nog bestaansrecht heeft. 

Deze vraag in combinatie met algemene kwaliteitsvraagstukken vormden recent het onderwerp 

van een visiebijeenkomst van kaderleden en enkele EKC. De uitkomst van deze vruchtbare 

visiebijeenkomst was unaniem: De WDH-DAM heeft absoluut bestaansrecht. De 

meerwaarde van een regionaal kwaliteitsbeleid versus landelijke eenheidsworst is van dien aard 

dat aan het voortbestaan niet getornd zou mogen worden. Het zelf mogen accrediteren van 

scholingen vormt de basis onder onze autonomie wat op zijn beurt bijdraagt aan maatwerk 

versus confectie. 

De resultaten zijn ook besproken met de EKC tijdens hun jaarlijkse bijeenkomst. Ook bij die 

groep werden de resultaten van de visiegroep bijna unaniem onderschreven. Binnenkort zal de 

WDH-DAM de EKC benaderen met een informatieve PowerPoint waarin de rol en doelstellingen 

van de WDH aan de orde komen. De bedoeling is om binnen de bestaande hagro/ 

toetsgroepen hier aandacht aan te besteden zodat we met z’n allen mee kunnen 

praten over hoe kwaliteit en scholing er de komende jaren uit moet zien. 

 

WDH NASCHOLINGEN 2018 

 

Duodag ADM      : 21 februari en 27 februari 

Spoedeisende hulp in de huisartspraktijk  : 23 maart 

Districtsduodagen WDH-DAM   : 11 en 17 april 

Bernhoven Breed     : 20 t/m 22 juni  

Het vitaal bedreigde kind    : 28 juni  

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    : 1 t/m 2 november  

Herfstcursus Uden/Veghel    : 8 t/m 9 november 

EKC Terugkombijeenkomst    : 13 november 

SEH in de huisartsenpraktijk   : 15 november 

Duodag 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 
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VISITATIE WDH-DAM  

De Federatie WDH-DAM heeft als scholingsinstituut “InstellingsAccreditatie (IA)“. Deze 

kwalificatie geeft de WDH-DAM het recht om eigen scholingen te accrediteren, met 

andere woorden we zijn niet afhankelijk van het landelijk “Accreditering Bureau Cluster1 

(ABC1)”. Naast eigen scholingen mag de WDH via de PAM (= Perifeer Accreditatie Medewerker) 

ook scholingen van derden accrediteren. 

Deze kwalificatie wordt alléén verleend aan organisaties, die hebben aangetoond 

hoogwaardige huisartsrelevante scholingen te kunnen aanbieden. Voor het behoud van 

deze kwalificatie wordt de WDH-DAM eens in de drie jaar gevisiteerd door ABC1. Onlangs heeft 

weer een visitatie plaatsgevonden. Tijdens deze visitatie wordt volledige transparantie verwacht 

t.a.v. alle scholingsactiviteiten van de afgelopen 3 jaar,  waarbij de WDH-DAM betrokken is 

geweest. Met name wordt beoordeeld of aan alle landelijk opgelegde normen wordt voldaan en 

accreditatie op een legitieme wijze heeft plaats gevonden.  

Na deze uitgebreide visitatie zijn er door ABC1 geen belemmeringen gevonden om de WDH-

DAM wederom voor 3 jaar te kwalificeren als een scholingsorganisatie met 

“InstellingsAccreditatie”. Door deze positieve waardering voelen we ons weer gesterkt op de 

ingeslagen weg voort te gaan. 

 

EKC BASISTRAININGEN 2018 (LINKH)   

Locatie Hotel Landgoed Het Roode Koper, Leuvenum 

13 t/m 14 maart:  http://www.linkh.nl/52-815-ekc-basiscursus-13-en-14-maart-2018.html   

30 t/m 31 mei: http://www.linkh.nl/52-816-ekc-basiscursus-30-en-31-mei-2018.html  

27 t/m 28 november: http://www.linkh.nl/52-818-ekc-basiscursus-27-en-28-november-2018.html  
 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING WERKGROEP DPA 

SOA    : 1, 23 en 25 februari 

De carrousel (JBZ en DPA) : 5, 7, 13 en 15 maart  

Burn-out   :  mei 

Tapen / fysio   :  juni  

Wondzorg   :  september 

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

 

WAGRO 

14 maart 2018 : praktijkmanagement, spreker Yvonne Guldemond (PROF class, SBOH) 

3 of 9 juni 2018 : Lustrum WAGRO, nascholing i.c.m. sociale activiteit 

7 november 2018 : onderwerp nog onbekend 

 

 

  

DE FEDERATIE WDH-DAM WENST U  
EEN GEZOND 2018 

 

Het WDH-DAM kantoor is gesloten van 27 december t/m 7 januari 2018. 
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