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DISTRICTSDUODAGEN  BEWEGINGSAPPARAAT 2015 EN TIENJARIG BESTAAN WDH-DAM 
Op 15 en 21 april j.l. hebben we tijdens de Districtsduodagen (Bewegingsapparaat)  stil gestaan bij het 10-
jarig bestaan van de Federatie WDH-DAM. 
Deze bijzondere mijlpaal meenden wij extra glans te moeten geven met een feestelijke lunch op een 
zonovergoten terras van het Huize Bergen. Een feestelijk aangeklede borrel vormde het sluitstuk van deze 
speciale districtsduodag. Naast deze feestelijke entourage werd door een overgrote meerderheid van de 
deelnemers ook de inhoud van deze dag als “goed” beoordeeld.  
Voor de komende jaren proberen we met de inhoud van deze districtsduodagen zo veel mogelijk aan te 
blijven sluiten  bij de praktijk van alledag.  
 
WDH NASCHOLINGSAGENDA NAJAAR 2015 
Nascholingsbijeenkomst  WDH O-U-V/Synchroon : 17 september (chronische zorg) 
EKC vervolg training (IFH voor groepen)  : 29 september  (klik hier om in te schrijven) 
Herfstcursus Oss     : 24 t/m 25 september (klik hier om in te schrijven) 
Duodag Pediatrie WDH ADM    : 7 oktober  (klik hier om in te schrijven) 
Herfstcursus Oss     : 8 t/m 9 oktober (klik hier om in te schrijven) 
Duodag Pediatrie WDH ADM    : 13 oktober (klik hier om in te schrijven) 
Nascholingsbijeenkomst Federatie WDH-DAM  : 15 oktober (Lijkschouw voor huisartsen VOL) 
Herfstcursus Uden/Veghel    : 5 t/m 6 november  (klik hier  om in te schrijven) 
Spoedeisende Eerste Hulp in de praktijk (Medac) : 18 november (klik hier om in te schrijven) 
Herfstcursus Uden/Veghel    : 12 t/m 13 november ( klik  hier om in te schrijven) 
Nascholingsbijeenkomst WDH O-U-V/Synchroon : 26 november (chronische zorg)  
Rondetafelbijeenkomst O-U-V    : 8  december 
 
Ga voor een volledig nascholingsoverzicht naar onze website www.wdh-dam.nl of klik op de volgende link 
http://www.wdh-dam.nl/nascholingsagenda.html  
Maak bij het inschrijven voor nascholingen s.v.p. gebruik van uw inloggegevens. Mocht u nog niet staan 
ingeschreven dan kunt u zich gewoon inschrijven voor betreffende nascholing en ontvangt u automatisch 
uw inloggegevens.  
Indien u uw inloggegevens kwijt bent laat dit dan s.v.p. weten door een e-mail te sturen naar info@wdh-
dam.nl.  Meestal ontvangt u dan nog dezelfde dag uw inloggegevens. 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.  
 
ZELF UW GEGEVENS INZIEN EN/OF WIJZIGEN VIA ONZE WEBSITE  (www.wdh-dam.nl)  
Ieder lid van de Federatie WDH-DAM heeft voor onze website (www.wdh-dam.nl) eigen inloggegevens 
(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 PowerPoint-presentaties van de 
gevolgde onderwerpen (mits de docent daarvoor toestemming gaf). U kunt deze downloaden.  
 
HERREGISTRATIE EISEN EN INDIVIDUEEL FUNCTIONEREN HUISARTSEN  
Vanaf 1 januari 2011 is het deelnemen aan het visitatieprogramma van de wetenschappelijke vereniging (het 
NHG) een herregistratie-eis voor huisartsen. Deze eis wordt gehandhaafd vanaf 1 januari 2016. 
Ga naar of klik hieronder voor de herregistratie-eisen: 
 http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-1/Herregistratie/Huisarts-2.htm   
 
 
 

 

http://www.wdh-dam.nl/10-114-ekc-terug-kom-middag-individueel-functioneren-in-de-toetsgroep-29-september-2015.html
http://www.wdh-dam.nl/10-97-herfstcursus-wdh-oss-24-25-september-2015.html
http://www.wdh-dam.nl/10-99-duodag-wdh-adm-paediatrie-7-oktober-2015.html
http://www.wdh-dam.nl/10-98-herfstcursus-wdh-oss-8-9-oktober-2015.html
http://www.wdh-dam.nl/10-100-duodag-wdh-adm-paediatrie-13-oktober-2015.html
http://www.wdh-dam.nl/10-102-herfstcursus-wdh-uden-veghel-5-6-november-2015.html
http://www.wdh-dam.nl/10-104-spoedeisende-hulp-in-de-huisartsenpraktijk-18-november-2015.html
http://www.wdh-dam.nl/10-103-herfstcursus-wdh-uden-veghel-12-13-november-2015.html
http://www.wdh-dam.nl/
http://www.wdh-dam.nl/nascholingsagenda.html
mailto:info@wdh-dam.nl
mailto:info@wdh-dam.nl
http://www.wdh-dam.nl/
http://www.wdh-dam.nl/
http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-1/Herregistratie/Huisarts-2.htm
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INDIVIDUEEL FUNCTIONEREN HUISARTSEN (IFH)  
Op de site van het NHG staat een toelichting en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Ga naar of klik op 
de volgende link  https://www.nhg.org/thema/visitatie. 
 
De Federatie WDH-DAM is voornemens om in het najaar van 2015 een informatieavond te organiseren rondom 
visitatie en organisatie. Een (huisarts)vertegenwoordiger van het CGS (= College Geneeskundige Specialismen - 
KNMG) zal worden uitgenodigd deze bijeenkomst te begeleiden. Het programma zal ondermeer bestaan uit: 
visitatie en organisatie, presentatie/vragen/discussie; hoe ziet een POP eruit? Plenaire terugkoppeling en 
samenvatting; afsluiting en overzicht met nieuwe herregistratie-eisen per 2019. De uitnodiging volgt in het 
najaar van 2015.  
 
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 29 september 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.  
 
KADERARTSEN 
Voor een overzicht van regionale kaderartsen zie  https://chbb.lhv.nl . 
 
RATO (= ReizigersAdvisering ToetsgroepenOverleg) 
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. Op de website van LINKH staat alle relevante 
informatie en hoe u zich kunt aanmelden (WWW.LINKH.NL) 
  
PALLIATIEVE ZORG 
Per 1 april 2015 heeft Marjo van Bommel haar werkzaamheden binnen het Palliatief Netwerk neergelegd. Zij 
heeft er voor gekozen om nog een aantal jaren als huisarts werkzaam te zijn in la douce France. Naast 
palliatieve consultatie heeft zij de laatste jaren veel tijd geïnvesteerd in het opzetten en begeleiden van PATZ-
groepen.  
Haar deskundigheid en gedrevenheid zullen wij in de regio node missen.  
Vanaf de tweede helft van 2015 zal collega Eric van Rijswijk als Kaderarts Palliatieve  Zorg haar werkzaamheden 
voortzetten.  
 
DTO (= DIAGNOSTISCH TOETSOVERLEG) 
De toetsgroepen (FTO/IT) sluiten naadloos aan bij de intentie van het DTO.  
Momenteel is er overleg over opzet en uitvoering met de betrokken klinisch chemici in ons district.  
We hopen na de vakantie te starten met een pilot in een 5-tal toetsgroepen. Na evaluatie willen we in 2016 
alle groepen de mogelijkheid bieden om een DTO binnen de agenda van hun toetsgroep te plannen. 
 
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 Bekkenfysiotherapie: 29 september, 7 oktober en 15 oktober (avond). 
Nascholingsbijeenkomst Positieve psychologie: medio november (avond). 
Voor meer informatie of inschrijving ga naar www.dpa-dam.nl  
 
 
 
 

https://www.nhg.org/thema/visitatie
https://chbb.lhv.nl/
http://www.linkh.nl/
http://www.wagro-nob.nl/
http://www.dpa-dam.nl/
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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  
27 JULI t/m 31 JULI 2015 

 
 

De Federatie WDH-DAM wenst u een 
zonnige en 
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