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WDH NASCHOLINGEN 2016 

Herfstcursus Oss     : 6 t/m 7 oktober    

Bossche samenscholingsdagen   : 22 t/m 25 september 

Herfstcursus Oss     : 13 t/m 14 oktober 

Bossche samenscholingsdagen   : 6 t/m 9 oktober 

Nascholing Oss-Uden-Veghel   : 15 oktober  

Herfstcursus Uden/Veghel    : 3 t/m 4 november  

Herfstcursus Uden/Veghel    : 10 t/m 11 november 

Duodagen WDH-ADM    : 23 en 29 november 

Rondetafelbijeenkomst    : 29 november  

SEH in de huisartsenpraktijk   : 16 december 

 

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  

 

EKC BASISTRAININGEN (LINKH) 

8 t/m 9 november. Ga voor meer informatie en inschrijven naar:http://www.linkh.nl/52-753-ekc-

basiscursus-4-en-5-oktober.html  

 

EKC TERUGKOMDAG 

Dinsdag 18 oktober 2016, middagprogramma, Locatie: Cultureel Centrum de Pas te Heesch.  

 

DISTRICTSDUODAG VOEDING ALS ATTITUDE 13 EN 19 APRIL 2016  

Hoewel het onderwerp voor de DDD 2016 voor velen niet direct voor de hand lag, mogen we 

achteraf concluderen dat velen de keus voor voeding duidelijk hebben weten te waarderen. Vele 

onderwerpen die tijdens deze dagen werden behandeld werden als eyeopener ervaren. Voeding in 

de spreekkamer leek een ver van ons bed show maar na deze DDD hebben velen van u aangegeven 

voeding meer te gaan implementeren in de benadering van hun patiënten. De uitgesproken 

positieve waardering in de door u allen ingevulde evaluatie heeft ons gesterkt om de ingeslagen weg 

van innoverende en praktische onderwerpen vast te houden. Graag zien wij u volgend jaar weer 

terug om dit regio overschrijdend onderwijs samen weer inhoud te kunnen geven. 

 

FINANCIËN WDH-DAM 

De afgelopen jaren is het de Federatie WDH-DAM telkens opnieuw gelukt om het jaar financieel 

met positief resultaat af te sluiten. Nooit is er een reden geweest om een beroep te moeten doen 

op strategische reserves. Helaas hebben we moeten constateren dat we deze trend in 2015 niet 

hebben kunnen doorzetten. De veranderende opvattingen t.a.v. sponsoring hebben een duidelijke 

weerslag gehad op het resultaat. Hoewel de afzonderlijke Stichtingen nog een klein positief 

resultaat konden boeken, moet de Federatie zich gaan oriënteren op een afname van haar 

financiële mogelijkheden. De gewenste sponsorloze scholingen zullen op een andere wijze 

financieel gecompenseerd moeten worden. Het tekort aanvullen vanuit de reserves getuigt niet 

van een gezonde financiering. We hopen door interne aanpassingen en het aanboren van andere 

financiële bronnen de begroting weer kloppend te kunnen krijgen. Hiervoor zijn we wel afhankelijk 

van derde partijen. Het behoud van een regionaal IA-bureau wat garant kan staan voor huisarts-

gerelateerde en geaccrediteerde scholing moeten we kost wat kost voor elkaar zien te behouden. 

 

ENQUETE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 2016  

De laatste jaren wordt u als huisarts overvoerd met allerlei nieuwe eisen en aanvullingen t.a.v. de 

uitvoering van de eerstelijnsgezondheidszorg. Naast eisen rondom financiering en organisatie 

worden ook nieuwe scholingseisen geformuleerd. Kwaliteit van scholing en organisatie wordt 

steeds minder vrijblijvend en stelt ook aan ons als Federatie WDH-DAM (IA-instelling) aangepaste 

intenties en werkvormen. Om scholing zo efficiënt mogelijk in te passen in uw drukke agenda en 

tevens invulling te geven aan uw scholingsbehoefte is in juni jl. een enquête aan u verzonden. De 

uitkomst van deze enquête zal voor de WDH-DAM leidend zijn in de keuze voor onderwerpen, 

logistiek, werkvormen, tijdsduur, etc.  

Mocht u deze enquête nog niet ingevuld hebben, gelieve dit alsnog te doen.  
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REGIONALE KADERARTSEN CHBB 

Een kaderarts kan werkzaam zijn ten behoeve van collega’s in de hagro, WDH, zorggroep (of andere 

verbanden in de regio).  De kaderarts kan een rol vervullen in het medisch onderwijs, consultatie en 

advies geven, kwaliteitszorg en kwaliteitsprojecten, transmurale zorg en wetenschappelijke vorming.  

Op de site van de WDH-DAM vindt u in de groene kolom het kopje kaderhuisartsen. Hier vindt u een 

overzicht van het soort kaderartsen in onze regio. Indien u namen en up-to-date overzicht wenst 

van kaderhuisartsen in onze regio gaat u dan naar de site van de CHBB (klik hiervoor op de 

onderste link).  

 

DTO 

Op moment van dit schrijven hebben ongeveer 15 FTO/IT groepen zich aangemeld voor de 

organisatie van een DTO (= Diagnostisch ToetsOverleg). Dankzij de medewerking van de klinisch 

chemici van het JBZ en Bernhoven zijn we dit jaar hiermee van start gegaan. Hoewel e.e.a. zich nog 

in een experimentele fase bevind, hebben we toch al de nodige positieve commentaren gehoord. 

Uiteraard zijn er nog aanloopproblemen. Om de organisatie en de inhoud van het DTO verder te 

professionaliseren hebben we samen met beide ziekenhuizen contact gezocht met de regio Z-O 

Brabant. In deze regio is reeds een start gemaakt met de ontwikkeling van wetenschappelijk 

verantwoorde DTO modules. In deze modules wordt naast spiegelinformatie ook een actueel 

kenniscondensaat en e-learning aangeboden. Inmiddels zijn we ook betrokken bij de ontwikkeling 

van deze modules. Vanaf 2017 hopen we deze DTO modules in ons district te kunnen uitrollen. 

 

INTERVISIEGROEPEN 

Naast de traditionele FTO groepen zien we een duidelijke toename van het aantal intervisiegroepen. 

Als werkvorm juichen wij dit van harte toe. Intervisie vraagt wel om een structurele aanpak met 

bestaande intervisie methodieken. Intervisie moet niet verzanden in vrijblijvende praatgroepen 

maar een veilig platform waar individuele problemen gepresenteerd kunnen worden en die 

aanleiding geven tot attitude aanpassingen of andere interventies. Om deze intervisiebijeenkomsten 

op waarde te kunnen toetsen moet de verslaglegging binnen het GAIA volgens een intervisieformat 

worden aangeleverd. Om de veiligheid van de deelnemers maximaal te kunnen borgen dient 

anonymisering uitgangspunt te zijn. Het voordeel van goede verslaglegging is naast toetsing ook de 

noodzakelijke evaluatie. Mochten bestaande groepen naast het FTO ook aan intervisie willen doen 

zonder aanwezige kennis rondom deze werkvorm,  dan is ondersteuning door een kaderarts 

supervisie zeer gewenst. 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING WERKGROEP DPA 

Hoofdpijnklachten    : medio september 

Benauwdheidsklachten   : medio oktober 

Voeding     : medio november 

Voor meer informatie of inschrijven ga naar www.dpa-dam.nl  

 

TERUGKERENDE WETENSWAARDIGHEDEN: UW GEGEGEVENS 

Iedere deelnemer aan een nascholing heeft van de WDH een eigen inlogcode (gebruikersnaam en 

wachtwoord) ontvangen. Met deze code kunt u via de link  < uw gegevens > uw persoonlijke 

pagina (alleen voor u zichtbaar) inzien en wijzigen. Onder het tabblad Cursussen staat welke 

nascholingen u bij de WDH hebt gevolgd. 

Onder het tabblad Cursus documenten staan pdf–documenten met PowerPoint-presentaties van 

de gevolgde onderwerpen (mits de docent daarvoor toestemming gaf). U kunt deze downloaden. 
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