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INLEIDING 
Willen we als huisarts onze prominente rol in de eerste lijn ook voor de toekomst borgen, moet 

kwaliteit onomstreden blijven. In de wandelgangen horen we nogal eens het gezucht en gesteun 

over allerlei verplichtingen rondom scholingen. Om die reden probeert de WDH-DAM een zo goed 

mogelijk uitgebalanceerd scholingsbeleid te realiseren, waarin voldoende aandacht wordt besteed 

aan differentiatie en tijdsbewaking. 

Landelijk is de concept nota kwaliteit tot 2022 gepresenteerd. Hierin wordt vooral veel aandacht 

aan de wijkgerichte zorg besteed en meer nadruk gelegd op het generalistisch functioneren van de 

huisarts. Dit laatste blijft voor de WDH-DAM een belangrijke prikkel om naast scholingen rondom 

chronische zorg veel aandacht te blijven besteden aan al die onderwerpen die vooral met de 

breedte van ons vak te maken hebben. 

 

CURRICULUM 2015 – 2019 
Jaar Hoofdonderwerp Subonderwerp Subonderwerp 

2015   Bewegingsapparaat Praktijkmanagement Paediatrie 

2016 GGZ basis / psychiatrie Reizigersgeneeskunde Schildklierpathologie 

2017 MDL ziekten / BVO Recht in de praktijk Gynaecologie 

2018 Urologie Neurologie Sportgeneeskunde/Revalidatie 

2019 Chirurgie voor de huisarts Oncologie / Palliatie Longpathologie 

 

WDH NASCHOLINGSAGENDA NAJAAR 2014  
Nascholingsbijeenkomst Oss-Uden-Veghel  : 18 september 

Herfstcursus Oss     : 25 t/m 26 september 

Bossche Samenscholingsdagen*(VOL)  : 25 t/m 28 september   

HaROP training     : 1 oktober 

Bossche Samenscholingsdagen* (VOL)  : 2 t/m 5 oktober  

Herfstcursus Oss     : 9 - 10 oktober 

Nascholingsbijeenkomst Oss-Uden-Veghel  : 29 oktober  

Herfstcursus Uden/Veghel    : 30 – 31 oktober  

Sandwichcursus WDH ADM Geriatrie  : 13 november 

Herfstcursus Uden/Veghel    : 13 - 14 november 

Rondetafelbijeenkomst Oss    : 18 november 

SEH in de huisartspraktijk    : 19 november 

EKC vervolg training     : 28 oktober  

Nascholingsbijeenkomst Oss-Uden-Veghel  : 9 december  

 
Ga voor een volledig nascholingsoverzicht naar onze website www.wdh-dam.nl of klik op de 

volgende link http://www.wdh-dam.nl/uploads/agenda-2014-nbno-1.pdf. 

Maak bij het inschrijven voor nascholingen gebruik van uw inlogcode; dat bespaart u veel extra 

handelingen. Mocht u op de een of andere manier geen inlogcode hebben ontvangen of kwijt zijn 

laat u dit dan s.v.p. weten door een e-mail te sturen naar info@wdh-dam.nl.  

S.v.p. niet opnieuw inschrijven omdat u dan automatisch als niet WDH-lid wordt ingeschreven 

waardoor u meer voor de cursus moet betalen.  

TIP. Zet uw inlogcode in uw PC, agenda en/of mobiel.  

 

Uw gegevens inzien en/of wijzigen via de website 
Ieder lid van de Federatie WDH-DAM heeft voor onze website (www.wdh-dam.nl) een eigen 

inlogcode (gebruiksnaam en wachtwoord) ontvangen.  Met deze code kunt u via de link “Uw 

gegevens” (in de groene balk onderaan) uw persoonlijke pagina (alleen voor u zichtbaar) inzien en 

wijzigen. Onder het tabblad <Cursussen> staat welke regionale IA-scholingen u heeft gevolgd. 

Onder het tabblad <Cursus documenten> staan pdf-documenten met PowerPointpresentaties van 

de gevolgde onderwerpen (mits de docent daarvoor toestemming gaf). U kunt deze downloaden.  
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RATO (= ReizigersAdviseringToetsgroepenOverleg) 
Huisartsen die geregistreerd willen blijven in het CHBB en LCR reizigersgeneeskunde kunnen naast 

het volgen van nascholingen op dit gebied ook deelnemen aan RATO’s (= ReigersAdvisering-

ToetsgroepenOverleg). Op de website van LINKH staat alle relevante informatie en hoe u zich kunt 

aanmelden. Ga naar of klik op de volgende link: http://www.linkh.nl/aanmelden-rato.html. 

Het WDH kantoor bemiddelt bij het samenstellen van een groep in uw regio. 

 

EKC-ZAKEN 
Als u als EKC geregistreerd wilt blijven, dan dient u 4 uur per jaar aan vervolgonderwijs te doen. In dit 

kader organiseert de WDH-DAM op 28 oktober a.s. de eerstvolgende EKC-vervolgtraining. Tijd: 

tussen 13.00 en 17.00 uur. Accreditatie afgegeven door de Federatie WDH-DAM: 4 uur. Reserveer 

alvast datum en tijdstip in uw agenda ! 

Uitnodiging en nadere informatie zullen na de zomervakantie aan de EKC-en verzonden worden.  

Wij ontvangen graag input van u (positieve punten, knelpunten, vragen) die we kunnen meenemen in 

deze regionale bijeenkomst. 

 
WAGRO NOORDOOST BRABANT (NOB) 
Voor de niet gevestigde huisartsen blijkt het toch nog lastig te zijn om deel te nemen aan een FTO/IT. 

In de regio Noord-Brabant noordoost kunt u informeren/aansluiten bij de WAGRO Noordoost Brabant 

(NOB). www.wagro-nob.nl . 

 
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING WERKGROEP DPA 
Nascholingen DPA 

Nascholingsbijeenkomst Geriatrie: 22 en 25 september en 1 oktober (avond). 

Nascholingsbijeenkomst Hechten: 10, 13 en 17 september (avond). 

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

 

ALGEMEEN 
 Aanmelden nieuwe collega 

Als u een collega heeft die nog niet in ons bestand voorkomt, verwijs u collega dan naar onze 

website www.wdh-dam.nl. Aanmelden kan via de volgende link, ga naar of klik op 

http://www.wdh-dam.nl/lid-worden.html  
Men kan ook contact opnemen met het WDH bureau  073 – 553 33 41 of  info@wdh-dam.nl 

 

 

BEREIKBAARHEID BUREAU WDH-DAM 
Medewerkers WDH bureau: Bernadette Müller en Anita Wolbert. 

Op dinsdagmorgen tot 13.00 uur is de PAM op het bureau aanwezig.  

 

Bezoekadres:      Postadres:  

Henri Dunantstraat 1, te ’s-Hertogenbosch Postbus 90153, 5200 ME ’s-Hertogenbosch 

 

T 073 – 553 33 41  (ma t/m do bij voorkeur tussen 08.00 – 13.00 uur).  

F 073 – 553 33 61   E info@wdh-dam.nl  I www.wdh-dam.nl  
 

HET KANTOOR IS TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE GESLOTEN VAN 
28 juli t/m 15 augustus 2014 

 
DE FEDERATIE WDH-DAM WENST U EEN ZONNIGE EN  

 

http://www.linkh.nl/aanmelden-rato.html
http://www.wagro-nob.nl/
http://www.dpa-dam.nl/
http://www.wdh-dam.nl/
http://www.wdh-dam.nl/lid-worden.html
mailto:info@wdh-dam.nl
mailto:info@wdh-dam.nl
http://www.wdh-dam.nl/

