	
  

NIEUWSBRIEF EKC
een uitgave van LINKH en NHG
januari

2010

HET IS 2010! DE BESTE WENSEN AAN ALLE EKC-EN
Zoals je ongetwijfeld weet moet vanaf 1 januari 2010 elke toetsgroep, die voor haar onderlinge toetsing/
nascholing accreditatie wil verkrijgen, beschikken over een EKC. Dit houdt in dat alle erkende begeleiders oude
stijl een basiscursus EKC gevolgd moeten hebben en alle EKC-en ook geregistreerd moeten zijn bij het CHBB en
bekend moeten zijn bij de PAM in hun eigen regio. De EKC-commissie van LINKH en NHG heeft de regio's
gestimuleerd voor elke groep een of meer EKC-en te laten opleiden. Dit is redelijk goed aangeslagen en we
hopen dus, dat elke groep inmiddels minimaal één EKC tot zijn beschikking heeft.

BEN JE GEREGISTREERD BIJ HET CHBB?
Als je de EKC basiscursus hebt gedaan dan ben je een
huisarts met een bijzonder bekwaamheid. Deze
huisartsen kunnen zich laten registreren bij het CHBB.
Dit kan heel simpel via de site van het CHBB:
www.chbb.nl. Hier kun je ook terecht voor de
regelgeving rond de registratie als EKC en de lijst van
geregistreerde huisartsen

GEïNTERESSEERD IN EKC VERVOLGCURSUSSEN?
Regelmatig worden door de diverse LINKH-regio's
nascholingscursussen voor EKC-en georganiseerd. Het
volgen van dergelijke cursussen is een voorwaarde voor
herregistratie in de toekomst. NHG biedt hierbij
mogelijkheden tot ondersteuning door het ontwikkelen
en aanbieden van programma's met beschikbare
docenten. Voor informatie over vervolgcursussen kunt u
doorklicken naar onze site klik hier

MIS JE IETS? WEET JE ONDERWERPEN VOOR
NIEUWE VERVOLGCURSUSSEN?
Wij willen het liefst de nascholingscursussen voor EKCen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de behoeften.
Daarvoor is het echter wel nodig dat wij weten over
welke onderwerpen de EKC-en nascholing zouden
willen. In de bijlage van deze nieuwsbrief bevindt zich
een enquête. Wil je zo vriendelijk zijn deze enquête in
te vullen en terug te sturen naar b.spelberg@nhg.org

BEN JE BEKEND BIJ JE PAM?
Sommige EKC-en hebben de basiscursus niet in de
eigen regio gevolgd. Het is dan van belang voor het
aanvragen van toekomstige accreditatie, dat er contact
gelegd wordt met de PAM in de eigen regio, zodat die
weet dat je als EKC in diens regio functioneert. Een
overzicht van PAM-men per regio staat op: klik hier!

KEN JE MENSEN DIE DE BASISCURSUS NOG
WILLEN VOLGEN?
In veel regio's zijn nog kandidaat EKC-en die de
basiscursus willen volgen, maar niet genoeg voor een
hele cursus. Vandaar dat LINKH en het NHG samen, bij
voldoende belangstelling, dit najaar enkele
bezemcursussen gaan organiseren. Mocht je nog
geïnteresseerden kennen die de basiscursus willen
volgen dan kun je hen verwijzen naar info@linkh.nl. Op
de site van LINKH staat ook een overzicht van al
geplande cursussen.

OP ZOEK NAAR CURSUSMATERIAAL VOOR
TOETSGROEPEN?
Op de NHG-site is over een groot aantal standaarden
onderwijsmateriaal te vinden, dat te gebruiken is in
toetsgroepen. Deze materialen staan overzichtelijk
gerangschikt op: klik hier!	
  

HOE KRIJG IK ZE GEMOTIVEERD?
Leefstijladviezen zijn een belangrijk onderdeel van het huisartsenvak geworden. Dagelijks adviseren wij in het
kader van cardiovasculair risicomanagement patiënten om te stoppen met roken, gezond te eten en veel te
bewegen. En toch lukt het vaak niet om hen echt zover te krijgen. Ook in andere situaties zoals in de eigen
toetsgroep lukt maar moeilijk om mensen te motiveren. Met behulp van motiverende gespreksvoering is het
mogelijk om mensen hierin te ondersteunen. In de EKC-vervolgcursus ‘Hoe krijg ik ze gemotiveerd?’ maakt u als
EKC kennis met een aantal technieken van de motiverende gespreksvoering en krijgt u praktische tips en
adviezen aangereikt om dit tijdens het toetsgroeponderwijs toe te lichten aan uw groepsgenoten.
Geïnteresseerd? Zie bijlage of op onze site klik hier

Overig LINKH-nieuws: Voor uitgebreide informatie over de activiteiten van LINKH kunt u terecht
op www.linkh.nl In het bijzonder staat hier onder de EKC button veel wetenswaardigs.

Overig NHG-nieuws: Voor informatie over NHG-cursussen kunt u terecht op www.nhg.org
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