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WDH NASCHOLINGEN 2016 

Nieuwjaarsborrel WDH Oss-Uden-Veghel  : 6 januari * 

Duodag WDH ADM GGZ    : 27 januari en 2 februari  

Nascholing Oss-Uden-Veghel,    : 22 maart 

Rondetafelbijeenkomst    : 29 maart 

SEH in de huisartsenpraktijk   : 1 april 

Districtsduodag WDH-DAM, Voeding  : 13 april en 19 april 

Het vitaal bedreigde kind    : 30 juni 

Bernhoven Express O-U-V    : ??? juni  

Herfstcursus Oss     : 29 t/m 30 september    

Bossche samenscholingsdagen   : 22 t/m 25 september 

Herfstcursus Oss     : 6 t/m 7 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 

Rondetafelbijeenkomst    : 29 november  

SEH in de huisartsenpraktijk   : 16 december 

 

* Locatie : Humphrey’s - Uden, Boekelsedreef 17, 5404 NK Uden. Vanaf 18.00 uur, 

drankje + hapje voor huisartsen en specialisten, regio Oss – Uden – Veghel.  

 

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 en/of zie 

bijgaande nascholingskalender 2016. 

 

LIJKSCHOUW 

Als u deze Nieuwsbrief leest is er wederom een scholing geweest met als onderwerp Lijkschouw. 

Gezien het grote aantal aanmeldingen was er duidelijk behoefte aan informatie rondom het 

schouwen en in het  bijzonder de regelgeving.  

Deze cursus is door de WDH-DAM vastgelegd en gezien de overweldigende belangstelling 

hebben we gemeend in 2016 nog een bijeenkomst te organiseren. Om niemand teleur te stellen 

is besloten de groepsgrootte uit te breiden.  Over het verdere vervolg wordt u in de loop van 

2016 verder geïnformeerd.  

 

EKC BASISTRAININGEN (LINKH) 

19 t/m 20 januari      31 maart t/m 1 april 

24 t/m 25 mei     22 t/m 23 september 

8 t/m 9 november 

Alle bovenstaande trainingen vinden plaats in Leuvenum 

 

Ga voor meer informatie en inschrijven naar: http://www.linkh.nl/ekc-trainingen.html 

 

LEERPUNTEN DDD  2006 T/M 2015  

Zoals tijdens de laatste Districtsduodagen al aangekondigd, is de WDH-DAM voornemens om de 

leerpunten van de DDD van de afgelopen 10 jaar te bundelen. Wij hopen tijdens de DDD in 

2016 deze bundeling in de vorm van een “leerpuntenboekje” te overhandigen.  

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING WERKGROEP DPA 

Reanimatie en AED training   : 20 en 28 januari 

Depressie     : medio februari  

Alcohol en drugs    : medio maart 

Bewegingsapparaat    : medio mei 

Hoofdpijnklachten    : media september 

Benauwdheidsklachten   : medio oktober 

Voeding     : medio november 

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

  

http://www.wdh-dam.nl/
http://www.linkh.nl/ekc-trainingen.html
http://www.dpa-dam.nl/
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DTO 

Het afgelopen jaar is er contact gelegd met diverse laboratoria in ons district voor de opzet van 

het Diagnostisch Toets Overleg (DTO). Samen met de klinisch chemici hebben we overlegd hoe 

we dit logistiek moeten gaan aanpakken.  

Inmiddels hebben we een format vastgesteld wat gehanteerd kan worden bij de opzet van een 

DTO.  

Met de EKC van de FTO/IT groepen is inmiddels gecommuniceerd om de komende jaren 

tenminste een maal per jaar een DTO als onderwerp voor de FTO/IT groep te plannen.  

Onlangs is ook contact gelegd met de maatschap Microbiologen, waardoor het scala van 

onderwerpen voor de komende jaren verder uitgebreid kan worden.  

 

INDIVIDUEEL FUNCTIONEREN HUISARTS (IFH)  

Vanaf 1 januari 2016 wordt visitatie door de RGS (Registratiecommissie Geneeskundige 

Specialisten)  gehandhaafd en getoetst als herregistratie-eis voor huisartsen Dit is niet 

vrijblijvend, maar een verplicht onderdeel van het herregistratieproces. 
N.B. Het visitatieprogramma is facultatief voor huisartsen in een geaccrediteerde praktijk.  

De visitatie is een instrument voor huisartsen en biedt de kans om het eigen individueel 

functioneren te evalueren en daar feedback op te ontvangen. In het kaderbesluit van de KNMG 

is vastgelegd dat huisartsen, in navolging van medisch specialisten en bedrijfsartsen (waarbij 

visitatie al langer bestaat) voor hun herrregistratie moeten deelnemen aan een 

visitatieprogramma.  

Ongeveer negen maanden voordat u zich moet laten herregistreren ontvangt u een brief met 

uitgebreide informatie over de aanmelding en de te nemen stappen voor het 

visitatieprogramma. De ervaring leert dat het doorlopen van het programma minimaal drie 

maanden duurt. Het advies is dan ook om een half jaar voor de datum van uw herregistratie te 

starten  en zes weken voor deze datum het visitatieprogramma af te ronden. Duurt het nog 

langer dan een jaar voordat u zich moet laten herregistreren, dan hoeft u zich nog niet aan te 

melden. Meer informatie kunt u vinden op www.mijnvisitatie.nl (http://www.mijnvisitatie.nl).  

Naast het verplichte IFH blijven de andere herregistratie-eisen gewoon bestaan.  

Deel deze informatie vast met je collegae van de toetsgroep zodat mensen niet in de knel 

komen met hun herregistratie.  

 

OPBOUW VAN UW NASCHOLINGSPORTFOLIO IN GAIA 

De komende jaren zal steeds meer aandacht worden gegeven aan de opbouw van uw 

nascholingsportfolio in het GAIA. Zoals uzelf kunt nagaan is die weergegeven als een 

meerkleurige “Applepie”. De taartpunten geven aan hoe en of er voldoende spreiding van 

scholing,  gerelateerd aan de CANMEDS competenties, is gevolgd.   

CANMEDS competenties zijn: vakinhoudelijk handelen; communicatie; organisatie; 

samenwerking; kennis en wetenschap; maatschappelijk handelen en professionaliteit.  

 

Om een goede balans in de samenstelling van uw scholingen op te bouwen  is het noodzakelijk 

om de keuze  voor de nog te volgen scholingen te relateren aan de reeds bestaande verdeling 

van de competenties in het voor u aangelegde portfolio in het GAIA.  

 

ECHOGRAFIE IN DE EERSTE LIJN  

Tijdens de laatste DDD in 2015 zijn we door enkele huisartsen benaderd in verband met de 

mogelijke plaats van echografie binnen de eerste lijn.  

Dit naar aanleiding van een televisieprogramma, waarin tablet-echograaf van de firma Philips 

door een huisarts werd gedemonstreerd.  

In het kader van substitutie van zorg i.c. diagnostiek van de tweede naar de eerste lijn is het 

gebruik van echografie in de huisartsenpraktijk mogelijk van meerwaarde.  

Voorwaarde is wel een goede afbakening van het diagnostisch terrein en een scholing die de 

huisarts in staat stelt om de echografiebeelden professioneel te kunnen interpreteren. Dit 

laatste is overigens ook een eis van de zorgverzekeraar om voor een vergoeding van het 

echografieconsult in aanmerking te kunnen komen.  

N.a.v. het eerder genoemde verzoek is door ons contact gelegd met MSN (Medische Service 

Nederland). Deze firma is leverancier van de mobiele Philips Visiq, die overigens naast de 

leverancier van dit echografieapparaat ook belast is met begeleiding en door SHBB 

gecertificeerde educatie. Deze educatie wordt verzorgd door radiologen en huisartsen van de 

Heelmeesters Echografie Academie.  
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Niet onbelangrijk is de aanschafprijs van ongeveer € 17.000,-, daarnaast is er ook een 

mogelijkheid tot leasen. Mocht u of uw huisartsengroep interesse hebben dan verwijs ik u naar 

de volgende website : www.medischservice.nl/visiq .  

 

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. 

 

 

ALGEMEEN 

Aanmelden nieuwe collega 

Als u een collega heeft die nog niet in ons bestand voorkomt dan kunt u verwijzen naar onze 

website www.wdh-dam.nl . Men kan zich aanmelden via de volgende link: http://www.wdh-

dam.nl/lid-worden.html  

U kunt ook contact opnemen met het WDH bureau  073 – 553 33 41 of  info@wdh-dam.nl 

 

 

 

 

 
 

 

HET KANTOOR IS GESLOTEN VAN 

21 DECEMBER T/M 2 JANUARI 2016 

DE FEDERATIE 
WDH-DAM 
WENST U 

GEZELLIGE 

FEESTDAGEN EN 
EEN 

VOORSPOEDIG 
EN GEZOND 2016 
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