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Het klein groepsonderwijs krijgt een steeds meer prominente plaats binnen de  herregistratie- eisen van de 
huisarts.  
Ons district NBNO steekt alleszins positief af t.a.v. andere districten waar het gaat over FTO/IT en Intervisie.  
Als ik het jaar evalueer blijven er desondanks toch wel enkele zaken over waar extra aandacht voor 
gewenst is: 
 Aanleveren van het jaarprogramma. Dit moet uiterlijk voor 1 maart en voor de eerste geplande 

bijeenkomst  plaats hebben gevonden.  
Verslagen zonder vooraf goedgekeurd jaarprogramma kunnen niet meer voor accreditatie in 
aanmerking komen.  

 Alle verslagen van het kalenderjaar moeten uiterlijk voor 1 maart van het erop volgende jaar zijn 
aangeleverd. Verslagen die daarna worden ingeleverd worden niet meer in behandeling genomen.  

 Op het jaarprogramma moeten onderwerpen, die vallen onder de chronische zorg (DM, CVRM, COPD, 
etc.) zo veel mogelijk worden vermeden,  omdat deze al ruimschoots bij de zorggroepen aan de orde 
komen.  

 Om dat er een toenemend aantal DTO-onderwerpen worden aangeboden die door een professionele 
redactieraad zijn ontworpen wil ik de EKC dringend verzoeken om elk jaar een DTO-onderwerp in het 
jaarprogramma op te nemen. Over de uitvoering van dit punt ontvangt u binnenkort nog een 
afzonderlijke berichtgeving.  

 Leden van een FT/IT- of Intervisiegroep, die geen lid van de WDH-DAM zijn krijgen voor het 
accrediteren en toekennen van punten een afzonderlijke nota van de WDH-DAM.  

 Verslagen moeten volledig worden ingevuld met speciale aandacht voor de leerpunten en de afspraken 
ter evaluatie.  

 Handgeschreven verslagen worden niet meer in behandeling genomen.  
Gelukkig gaat het in de meeste gevallen goed en zijn geen aanpassingen nodig.  
In geval van onduidelijkheden  kunnen jullie altijd een beroep op mij doen. In geval van problemen met het 
GAIA kun je contact opnemen met Anita Wolbert van het WDH-bureau.  
 
 Terug-Kom-Dag EKC  

Staat gepland op dinsdagmiddag 28 november 2017. Gelieve in uw agenda reserveren. 
Locatie : de Pas te Heesch. Onderwerp nog niet bekend. 
Elke EKC moet in 5 jaar tijd 20 punten behalen voor het behouden van het EKC-schap.  

 Evaluatie EKC-functie?  Doe mee met de grote EKC-enquête 
Zie voor meer info de NHG Nieuwsbrief. 
Voor het invullen van de enquête ga naar http://www.linkh.nl/ekc-enquete.html  

 Safe the date: toetsgroep-EKC-PAM symposium op woensdag 17 mei 

Op 17 mei a.s. van 15.00 – 21.00 uur wordt een symposium georganiseerd  waarbij aan de hand van de 

uitslagen van de grote EKC-enquête teruggekeken maar vooral ook vooruit gekeken wordt naar de 

toekomst van het toetsgroeponderwijs en de rol van de EKC en PAM. Verdere berichtgeving volgt.  
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