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EEN POSITIEF GELUID UIT EEN TOETSGROEP
In de introductie van de vorige Nieuwsbrief EKC hadden we het over de energie en de tijd die de EKC-functie kost. Dit was voor EKC Margriet
Bouma reden om in de pen te klimmen, zij vond dat wij meer de positieve kanten van de toetsgroepnascholing moesten belichten. “Wij vinden
als toetsgroep helemaal niet dat het veel energie kost; iedereen vindt het ontzettend leuk en ontspannen en prettig dat je zelf
mede de agenda kunt bepalen. De sfeer is goed en vertrouwd. Aangezien we een kennelijk zeer goede taakverdeling hebben, is
het voor de EKC tot nu toe nauwelijks een extra belasting. Misschien moet je dat toch ook eens benadrukken” Bij deze!
EKC-HERREGISTRATIE EISEN HERZIEN?
Regelmatig bereiken ons vragen over hoe het nu precies zit met de
regelgeving rond de herregistratie. De EKC-functie is bijzonder
bekwaamheid en juist als je bewaker bent van de kwaliteit moet je ook
je eigen kwaliteiten bijspijkeren. Het totaal aantal uren werd echter
door veel EKC-en als een grote belasting gezien. Reden om de eisen
nog eens tegen het licht te houden. Wij houden u via de Nieuwsbrief
op de hoogte zo gauw daar wat meer over bekend is. Vragen?:
b.spelberg@nhg.org

GEEF JE NU OP VOOR DE LANDELIJKE EKC-VERVOLGCURSUSSEN
Op 17 mei, 13 september en 22 november zullen LINKH en NHG ook
vervolgcursussen organiseren. Naast plenaire gedeelten zullen de EKCen ook een workshop naar keuze kunnen volgen. Dit jaar zijn dat:
Veilig Incident Melden en Intervisie. Voor meer informatie en
opgave formulieren kun je terecht op de LINKH site.
De vervolgcursussen zijn een dagdeel en voor 4 uur
geaccrediteerd als nascholing voor EKC-en. Interesse?
Klik hier.

ER IS NOG PLEK IN TWEE EKC-BASISCURSUSSEN
Dit jaar worden er door LINKH en NHG twee EKC basiscursussen
georganiseerd. Op 23 en 24 juni en op 17 en 18 november
worden deze cursussen gegeven in Doorn.

Voor mensen die van ver moeten komen bestaat er de kans om te
overnachten. Ken je mensen die de basiscursus nog willen volgen?
Wijs ze dan op de site van LINKH: klik hier
NHG SCHOLING HEEFT KANT EN KLARE MODULES VOOR EKCNASCHOLING VOOR IN DE REGIO
NHG-scholing heeft meerdere nascholingsmodules voor EKC-en. Wij
willen die graag in samenwerking met jullie WDH/PAM komen geven.
Onderwerpen zijn onder andere: Motiverende gespreksvoering;
Intervisie in de toetsgroep; Multiculturele
huisartsgeneeskunde; Omgaan met onderwijsmaterialen;
Polyfarmacie; Welk onderwerp kiezen we?; Veilig Incident
Melden; Werken met groepen.
Kijk op de nhg scholing site voor verder informatie.

IN KORTE TIJD UW KENNIS UP TO DATE

MAAK MEER GEBRUIK VAN HET EKC-FORUM
Als EKC heb je nog wel eens vragen over hoe je iets moet organiseren
en zou je tips van anderen hierover kunnen gebruiken. Deze vragen
zou je kunnen stellen via het EKC forum op de LINKH site. U kunt
Het NHG organiseert op vrijdag 13 mei 2011 haar eerste NHG- daar vragen kwijt aan LINKH of NHG.
Voorjaarscongres met als titel: 'Bijpraten: in één dag bij, over Hebben jullie een leuke nascholingsformule of een succesvol
ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg, GGZ, programma in de toetsgroep gedraaid en vind je het zonde dat dat
urogynaecologie en COPD. Het NHG-Voorjaarscongres is een maar eenmalig gebeurde? Hebben jullie tips voor scholing of ideeën
pendant van het grote NHG-Congres. Een dag waarop de over kwaliteitsprojecten? Originele werkvormen, kennistoetsen of
huisartsen/deelnemers hun expertise uitbreiden op een viertal vaardigheidsoefeningen. Deel dit verhaal dan met anderen en zet het
gebieden van de huisartsgeneeskunde, en experts uit kringen van het op het EKC-forum (klik hier) of stuur een mailtje aan info@linkh.nl of
NHG ontmoeten. U breidt op deze dag uw expertise uit op deze aan b.spelberg@nhg.org
gebieden en ontmoet experts: kaderartsen en andere leden van de
NHG-expertgroepen. Interesse?: klik hier
ONDERWIJSMATERIAAL VOOR TOETSGROEPEN
NOG STEEDS TE WEINIG BEKEND
Op de site van het NHG is veel onderwijsmateriaal te
vinden wat je kunt gebruiken in je toetsgroep. Over
tal van standaarden vind je op de site materialen en
suggesties. Ook powerpoints die je zo kan gebruiken.
Dit maakt de voorbereiding van toetsgroepnascholing een stuk gemakkelijker en je kunt er ook
nog nieuwe ideeën opdoen. Interesse? klik hier

BINNENKORT VRAGENLIJST
Het NHG wil graag de mening van de EKC weten
over het onderwijsmateriaal voor toetsgroepen.
Binnenkort krijg je daarom een vragenlijst via de
mail. Op die manier kunnen wij rekening houden
met jouw wensen bij het ontwikkelen van nieuwe
onderwijsmaterialen.

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. Hier staan ook de geplande EKC-vervolgcursussen voor 2011.

Overig NHG-nieuws: Voor informatie over NHG-cursussen kunt u terecht op www.nhg.org
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Nog vragen of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? info@linkh.nl of b.spelberg@nhg.org

