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HET NIEUWE JAAR KOMT ER AAN. 
Tijd voor het maken van nieuwe jaarplannen voor de toetsgroep. Kijk dan ook eens naar wat er in de 
nabije toekomst aan komt. GGZ wordt een hot item (zie onder); de IFH komt er aan ( zie Vervolgcursus over 
Individueel functioneren) . En vergeet niet te denken aan de disclosure dia. (Verplicht ivm transparantie  
over belangenverstrengeling bij scholing.) 
Maar vooral: veel plezier met het organiseren van leuke, zinvolle en effectieve nascholing in 2015 

NIEUWS VOOR FTO-GROEPEN: APOTHEKER KAN MEEREGISTREREN 
Vanaf 1 januari 2015 kunt u de apotheker van uw FTO-groep laten meetellen in 
GAIA. U hoeft alleen maar zijn/haar aanwezigheid in GAIA kenbaar te maken met 
behulp van het Bignummer en zij krijgen hun aanwezigheidspunten vanzelf 
bijgeschreven. Desgewenst kunt u de apothekers ook bij laten dragen aan de eventuele 
onkosten die uw groep maakt om geaccrediteerd te worden. 

 

 

ER ZIJN WEER NIEUWE EKC-VERVOLGCURSUSSEN VAN LINKH/NHG IN 2015   
Doe nieuwe inspiratie op voor uw EKC functie. Nuttig en tevens punten voor uw Herregistratie 
als EKC. Op de site van LINKH vind je weer de data van de EKC- vervolgcursussen voor 2015. 
U kunt zich dus weer opgeven via die site. Per dag zijn er 2 workshops waarvan je er één of 
twee kunt kiezen. Data zijn:  
15 januari: Polyfarmacie en/of Motiverende gespreksvoering. 
12 februari Veilig incident melden en/of de Invloedrijke professional;  
12 maart:Bespreken individueel functioneren in de Toetsgroep en/of 

Presentatievaardigheden;  
8 april: Time Management en/of Werken met groepen;  
26 mei : Intervisie en/of Verdieping in onderwijsmethoden. 
Kijk voor meer informatie op de LINKH-site: ( www.linkh.nl )      
hg.org/evenementen/symposium-huisarts-en-poh-ggz-samen-sterkernementen/symposium-
huisarts-en-poh-ggz-samen-sterkernderdag 22 

SYMPOSIUM: HUISARTSEN EN POH-GGZ: SAMEN STERKER! 
De PsyHAG organiseert op 22 januari a.s. samen met het NHG en LV POH-GGZ een 

symposium voor huisartsen en praktijkondersteuners met deze titel. Doel van de dag is 
het versterken van het huisarts geneeskundige ggz-denken, zodat huisarts en poh-ggz 
elkaar "beter kunnen vinden" in de samenwerking, het diagnostisch en behandeldenken 
en de beste zorg voor de patiënt. Tijdens deze dag kunt u diverse workshops volgen. 
Een kleine greep uit de onderwerpen: Diagnostiek met 4DKL; suïcidaliteit; 
persoonlijkheidsproblematiek; Huisarts en poh-ggz: Hoe leren we van elkaar?; 
Werkstress; Oplossingsgericht werken, een krachtige aanpak!; Problem solving 
treatment (PST); Groepsbehandeling bij angstklachten: ‘Niet durven, wel doen. 
Interesse hier voor? Klik dan naar: . hier voor inschrijving 

 

 

 

 

NIEUWE EKC-BASISCURSUSSEN VAN LINKH/NHG IN 2015 
Ook komend voorjaar zijn er weer meerdere EKC-basiscursussen gepland. Hebben jullie 
nog vrienden, bekenden, collegae of toekomstige opvolgers, die graag de EKC-basiscursus 
willen volgen op een schilderachtige locatie? Laat ze dan kijken op de site van LINKH voor 
meer informatie: www.linkh.nl . In 2 dagen worden zij geschoold in de functie van de 
EKC, onderwijsvormen, groepsdynamica en implementatie van plannen. Na afloop 
van de cursus kunnen zij hun eigen toetsgroep oprichten, de kwaliteit er van ondersteunen 
en er voor zorgen dat de nascholingspunten geregistreerd worden  

Overig LINKH-nieuws: Voor uitgebreide informatie over de activiteiten van LINKH kunt u terecht op www.linkh.nl .  

Overig NHG-nieuws: Voor informatie over NHG-cursussen kunt u terecht op www.nhgscholing.nl 

NHG Sectie Advisering en Scholing 

Postbus 3231, 3502 GE Utrecht 

T. 030 2823 500, F. 030 2823 501 

www.nhgscholing.nl   scholing@nhg.org 

LINKH 

Postbus 48, 3800 AA Amersfoort 

T. 033 421 4950, F. 033 421 4996 

www.linkh.nl   info@linkh.nl  

Nog vragen of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? b.spelberg@nhg.org  
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