
JANUARI 2017 

J.M.W. Manders, Perifeer AccrediteringsMedewerker 

e-mail pam@wdh-dam.nl  

 
 

 
Beste EKC, 
 
Met enige weemoed hebben we de feestdagen weer achter ons gelaten. De tijd van oliebollen heeft weer 
plaats moeten maken voor de harde realiteit van de patiëntenzorg.  
Het einde van het jaar is de periode waarin ik van vele FTO/IT groepen de verslagen en de nieuwe jaarplannen 
ontvang. Hoewel jullie net voor de feestdagen een EKC brief van mij hebben ontvangen waarin nog eens 
nadruk wordt gelegd op een aantal zaken die voor jullie als EKC belangrijk zijn, meen ik toch nog een 
aanvullend schrijven naar jullie te sturen. De aanleiding is het feit dat ik bij de verwerking van al die recent 
binnengekomen verslagen en jaarplannen een aantal zaken ben tegengekomen die ik toch nog eens onder 
jullie aandacht wil brengen. 
Graag jullie aandacht voor het volgende: 

 Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van de verkeerde formats zowel voor het jaarplan als voor de 

verslagen. Deze worden geretourneerd met het verzoek het juiste format te gebruiken ( zie hiervoor de 

site van de WDH-DAM http://www.wdh-dam.nl/ekc-toetsgroepen.html .  

 Het invullen van de formats dient zorgvuldig en volledig te gebeuren. Met name de vraag serieus om te 

gaan met o.a. de leerdoelen. Velen maken gebruik van copy en paste om overal hetzelfde leerdoel in te 

vullen zonder dat enige relatie met het onderwerp heeft. Indien de leerdoelen niet specifiek en toetsbaar 

zijn ingevuld dan wordt de aanvraag ook in dit geval geretourneerd. 

 Handgeschreven verslagen worden niet geaccepteerd en zonder meer geretourneerd 

 Het valt ook op dat steeds vaker het uploaden van gegevens niet compleet is. In het ene geval zie ik alleen 

de verslagen en in andere gevallen alleen de presentielijst. Het moge duidelijk zijn dat in beide gevallen 

door mij geen punten kunnen worden toegekend. Graag jullie aandacht hiervoor. 

 Sommige groepen zijn zgn. MDO groepen. Tijdens het landelijk overleg is aangegeven dat MDO’s werk-

overleg vormen zijn die niet onder geaccrediteerde scholing vallen. Ze zijn onderdeel van multidisciplinair 

gedragen zorg. Omdat meerdere groepen alweer een jaarplan MDO hebben ingeleverd zie ik 2017 als een 

overgangsjaar en zal gewoon accreditatie verlenen. M.i.v. 2018 zal MDO niet meer geaccrediteerd worden 

 Nadat een jaarplan door mij is goedgekeurd is het wel de bedoeling om dat plan als scholingsagenda voor 

dat jaar te gebruiken. In geval van actualiteit kan daar van afgeweken worden, na vooroverleg met mij. 

 Zoals de laatste 2 jaar meerdere malen is aangegeven behoren onderwerpen rondom chronische zorg niet 

op de FTO/IT agenda te worden opgevoerd. Deze onderwerpen krijgen voldoende aandacht via de 

zorggroepen. De FTO/IT moeten gereserveerd blijven voor alle andere onderwerpen waarmee jullie als 

huisarts geconfronteerd worden. Vanuit de nieuwe nota Kwaliteit tot 2021 wordt aangegeven dat de 

scholing voor de huisartsen de volledige breedte van het vak dient te bestrijken. Gezien de incidentiecijfers 

en de contactfrequenties in de eerste lijn verdienen de niet chronische aandoening alle aandacht. 

 In tegenstelling tot vermeldingen in de e-learning rondom het DTO moet de bijeenkomst gewoon in het 

GAIA worden geupload. Het DTO vormt gewoon een onderdeel van de bestaande FTO/IT scholing. Omdat 

de inhoud van het DTO mede door een redactieraad , waarvan ik zelf lid ben, is vastgesteld , is een 

uitgebreide beschrijving van de bijeenkomst niet meer nodig. Het enige wat ingevuld hoeft te worden zijn 

de leerpunten en op welke wijze geëvalueerd gaat worden. Binnenkort zal hiervoor, zoals ook voor 

intervisie bijeenkomsten, een apart formulier worden aangeleverd. 

 Deelnemers die geen lid zijn van de WDH, ontvangen de accreditatiepunten indien zij de kosten die 

samenhangen met het accrediteren en toekennen, aan het bureau hebben voldaan. Informatie hierover 

kan worden opgevraagd bij het WDH-DAM bureau.  
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