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De basis voor kwaliteit blijft continuë scholing. Elk jaar lijkt het aanbod van scholing toe te 

nemen. Aangezien de beschikbare tijd van de huisarts ook grenzen heeft, proberen we als WDH-

DAM het aanbod kritisch te beoordelen en al of niet van een aanbeveling te voorzien en 

eventueel de organisatie van de scholing op ons nemen. 

 

In het afgelopen jaar hebben we met de keuze van ‘Voeding in de spreekkamer’ een bepaald 

niet voor de hand liggend onderwerp voor de jaarlijkse DDD gekozen. Hierbij hebben wij ons 

vooral laten leiden door de actualiteit. De uiteindelijke waardering heeft ons aangenaam verrast. 

De intentie om de komende jaren voor actuele en praktische onderwerpen te kiezen is hiermee 

alleen maar verstrekt. 

Als bureau met IA-accreditatie zijn wij er ook dit jaar in geslaagd om samen met andere 

organisaties binnen het Platform Kwaliteit te komen tot een goed gedifferentieerde 

scholingsagenda 

In de komende jaren zullen we bij de organisatie van scholingen ons mede laten leiden door de 

uitkomsten van de ha-scholingsenquête 2016. 

Gezien de ontwikkelingen rondom IFH (= Individueel Functioneren Huisarts) (herregistratie-eis) 

zullen we in de komende jaren extra aandacht moeten gaan geven aan onderwerpen die 

aansluiten bij het Persoonlijk OntwikkelPlan (POP). 

Als u desondanks bepaalde vormen van nascholing op onze scholingsagenda mist, aarzel dan 

niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers op het bureau. 

 

WDH NASCHOLINGEN 2017 

Nieuwjaarsborrel WDH Oss-Uden-Veghel  : 11 januari 

Duodag WDH ADM MDL    : 8 en 14 februari  

Vaardigheidheidstrainingen     : 16 maart 

SEH in de huisartsenpraktijk   : 31 maart 

Districtsduodag WDH-DAM    : 5 en 11 april 

Het vitaal bedreigde kind    : 29 juni 

Bernhoven Breed O-U-V    : 21 t/m 23 juni  

Vaardigheidheidstrainingen     : 14 september 

Herfstcursus Oss     : 5 t/m 6 oktober    

Herfstcursus Oss     : 12 t/m 13 oktober 

Herfstcursus Uden/Veghel    : 2 t/m 3 november  

Duodag WDH-ADM     : 8 en 14 november 

Herfstcursus Uden/Veghel    : 9 t/m 10 november 

SEH in de huisartsenpraktijk   : 15 november 

EKC Terugkombijeenkomst    : 28 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 en/of zie 

bijgaande nascholingskalender 2017. 

 

EKC BASISTRAININGEN (LINKH) 

21 t/m 22 maart      26 t/m 27 september 

10 t/m 11 mei     29 t/m 30 november 

Alle bovenstaande trainingen vinden plaats in Leuvenum 

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

 

RUGZAKCURRICULUM 

De afgelopen jaren blijkt het steeds moeilijker om het 5 jaar curriculum te volgen. Het 

scholingsprogramma van de zorggroepen loopt niet altijd parallel met het curriculum en ook de 

actualiteit verhoudt zich niet altijd met de onderwerpen van een bepaald jaar.  Om flexibeler om 

te gaan met het plannen van scholingen willen we het zogenaamde rugzakcurriculum 

introduceren. Alle onderwerpen die normaal in het 5 jaars curriculum zijn opgenomen worden 

niet meer gelabeld aan een bepaald jaar. De onderwerpen zijn nog steeds gerelateerd aan het 

basis takenpakket, maar iedereen is vrij om gedurende een periode van 5 jaar zelf te bepalen 
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voor welk van deze onderwerpen gekozen wordt. Voor de te hanteren werkvormen kan gekozen 

worden voor 1 of meer van de canmed competenties. 

 

DTO 

Mogelijk dat u in het afgelopen jaar binnen een FTO/IT bijeenkomst kennis hebt kunnen maken 

met een DTO (= Diagnostisch ToetsOverleg) 

Landelijk zijn er afspraken om het DTO zoveel mogelijk als onderwerp op te nemen op de 

FTO/IT agenda. Inmiddels zijn de EKC van alle toetsgroepen in ons district geïnformeerd over de 

stand van zaken. De opzet en inhoud van een DTO wordt door een professionele redactieraad 

ontwikkeld. Als WDH zijn we binnen deze redactieraad vertegenwoordigd door onze PAM Hans 

Manders. Op dit moment zijn de volgende DTO-onderwerpen ter beschikking en kunnen via de 

EKC worden aangevraagd:  

 diep veneuze trombose en long embolie: D-dimeer 

 vage klachten ‘algemeen onderzoek’ 

 vitamine B12 en vitamine D-bepalingen 

 allergische klachten 

 vermoeden schildklierpathologie (in ontwikkeling, oplevering medio 2017) 

 anemie (in ontwikkeling, oplevering medio 2017) 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING WERKGROEP DPA 

Reanimatie en AED training   : januari / februari 

Osteoporose     : 9-13-15 maart  

Diabetes     : april / mei 

Farmacie     : juni 

Multiculturele samenleving   : oktober 

Carrousel telefoonkaart   : november 

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

 

Vanaf 1 januari 2017 zal ik, Debby de Voigt, Regine Vera gaan  

vervangen en de nieuwe coördinator worden van de werkgroep DPA. 

Deze baan zie ik als een nieuwe uitdaging naast mijn huidige baan als  

doktersassistente in Gameren. Daarnaast ben ik moeder van zoon Thijn 

1,5 jaar en woon sinds 9 jaar samen met mijn vriend Joey. 

Ik ben zeer gemotiveerd en zal de werkgroep voortzetten en mijn doel is  

om de DPA-DAM nog succesvoller te maken. Daarbij geniet ik er van  

om in teamverband mooie dingen te bereiken. 

In het begin zal er nog niet veel veranderen maar in de loop van de 

tijd zullen er wat aanpassingen komen om met de tijd mee te kunnen gaan. 

 

 

HET KANTOOR IS GESLOTEN VAN 

21 DECEMBER 2016 T/M 2 JANUARI 2017 

 

  

DE FEDERATIE WDH-DAM WENST U GEZELLIGE 
FEESTDAGEN EN 

EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2017 
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