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WDH NASCHOLINGEN 2014 
Duodag WDH ADM Gynaecologie   : 29 januari en 11 februari  

Nascholingsbijeenkomst Oss-Uden-Veghel  : 29 januari 

Districtsduodag WDH-DAM KNO, dermatologie,  

      oogheelkunde, mond en kaakchirurgie : 9 en 15 april 

Bernhoven Express O-U-V    : 6 en 7 juni 

Nascholingsbijeenkomst Oss-Uden-Veghel  : 17 juni 

Bossche Samenscholingsdagen*   : 25 t/m 28 september   

Herfstcursus Oss     : 25 - 26 september  

Bossche Samenscholingsdagen*   : 2 t/m 5 oktober  

Herfstcursus Uden/Veghel    : 6 - 7 oktober  

Herfstcursus Oss     : 9 - 10 oktober 

Nascholingsbijeenkomst Oss-Uden-Veghel  : 29 oktober  

Sandwichcursus WDH ADM Geriatrie  : 13 november 

Herfstcursus Uden/Veghel    : 13 - 14 november 

Nascholingsbijeenkomst Oss-Uden-Veghel  : 9 december  

 
* voor nadere inhoudelijke informatie pauljorna@hotmail.com  

   Voor organisatorische informatie c.steenbakkers@jbz.nl  

 

Ga voor een volledig nascholingsoverzicht naar onze website www.wdh-dam.nl en/of zie bijgaande 

overzichtskalender. 

Maak bij het inschrijven voor nascholingen gebruik van uw inlogcode; dat bespaart u veel extra 

handelingen. Mocht u op de een of andere manier geen inlogcode hebben ontvangen laat u dit dan 

s.v.p. weten door een e-mail te sturen naar info@wdh-dam.nl. Let op tussen 23 december en 3 

januari is het kantoor gesloten!  TIP. Zet uw inlogcode in uw mobiel. 

 

FTO/IT NASCHOLING 

Vanaf 1 januari 2009 geldt dat ten minste 10 uur per 5 jaar moet bestaan uit geaccrediteerde 

intercollegiale toetsing. Iedereen is zelf verantwoordelijk dat men is aangesloten bij een toetsgroep en 

dat de punten van bijgewoonde bijeenkomsten worden bijgeschreven. Om die reden is het aan te 

raden om geregeld je account in GAIA te controleren. Hierin krijgt u een actueel overzicht van de 

gevolgde geaccrediteerde cursussen. Ook de geaccrediteerde FTO/IT bijeenkomsten kun u daar 

terugvinden. In geval deze laatste niet in uw GAIA-account zijn terug te vinden is het verstandig 

hierover contact op te nemen met uw EKC. Voorkom herregistratieproblemen door zelf 

verantwoordelijk te zijn voor de registratie van gevolgde nascholing. Voor uw GAIA-account ga naar of 

klik op de volgende link https://www.pe-online.org/login/?css=98&langid=7  
 
WAGRO NOORDOOST BRABANT (NOB) 
Op 6 februari 2014 organiseert de WAGRO NOB een nascholing ‘Triage en valkuilen op de 

huisartsenpost’ in de Fleurie in Rosmalen van 19.30 – 22.00 uur. 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING WERKGROEP DPA 
 
Nascholingen DPA 

Reanimatie en AED training   : 23 januari, 28 januari en 5 februari  

Urologie / gynaecologie   : 10, 18 en 20 februari 

Kindermishandeling    : 17, 20 en 24  maart 

Dermatologie     : 7, 9 en 15 april 

Geriatrie     : 12, 14 en 22 mei 

Hechten     : 10, 13 en 17 november 

 

Voor meer informatie of inschrijving ga naar www.dpa-dam.nl  
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INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG, Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 
Op 21 oktober 2013 is de nieuwe ‘Leidraad meldingen IGZ 2013’ van kracht geworden.  

U vindt de nieuwe Leidraad, inclusief het nieuwe meldingenformulier op www.igz.nl/melden. 

De belangrijkste veranderingen zijn: 

- Dat de IGZ bij verplichte meldingen altijd onderzoek vereist. 

- De IGZ eist dat u de cliënt, diens vertegenwoordiger of diens nabestaande(n) zorgvuldig 

informeert over het incident en betrekt bij het onderzoek 

- Het onderzoeksrapport moet binnen zes weken na dagtekening van de ontvangstbevestiging 

van de melding bij de IGZ binnen zijn. 

 

ALGEMEEN 
 Aanmelden nieuwe collega 

Als u een collega heeft die nog niet in ons bestand voorkomt ga dan naar onze website 

www.wdh-dam.nl en/of klik op aanmeldings--en-mutatieformulier om uw collega aan te melden.  
U kunt ook contact opnemen met het WDH bureau  073 – 553 33 41 of  info@wdh-dam.nl 

 

 

BEREIKBAARHEID BUREAU WDH-DAM 
 

Medewerkers WDH bureau: Bernadette Müller en Anita Wolbert. 

Op dinsdagmorgen tot 13.00 uur is de PAM op het bureau aanwezig.  

 

Bezoekadres:      Postadres:  

Henri Dunantstraat 1, te ’s-Hertogenbosch Postbus 90153, 5200 ME ’s-Hertogenbosch 

 

T 073 – 553 33 41  (ma t/m do bij voorkeur tussen 08.00 – 13.00 uur).      

F 073 – 553 33 61      

E info@wdh-dam.nl 

I www.wdh-dam.nl  

 

Ga voor meer informatie over de WDH-DAM naar onze website www.wdh-dam.nl. 

 

 
 

HET KANTOOR IS GESLOTEN VAN  
23 DECEMBER T/M 3 JANUARI 2014 

 
DE FEDERATIE WDH-DAM WENST U GEZELLIGE FEESTDAGEN EN 

EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2014 
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