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VOOR HET EERST EEN NIEUWSBRIEF VOOR DE PAM-MEN
Helaas ging de LINKH-vergadering van 30 september niet door. Vandaar dat wij jullie niet persoonlijk op de
hoogte kunnen brengen van perikelen en nieuwe ontwikkelingen op het EKC vlak. Vandaar dat we deze weg
kiezen middels een aparte Nieuwsbrief- PAM.

INMIDDELS 1150 GEREGISTREERDE EKC-EN
De laatste Nieuwsbrief EKC is verzonden naar 1150 bij
het CHBB geregistreerde EKC-en. Dat betekent dat 1 op
elke 8 huisartsen een EKC is. Er staan bovendien alweer
3 basiscursussen gepland. De groep is dus nog steeds
groeiende.

ER IS GROTE BEHOEFTE AAN VERVOLGCURSUSSEN
Uit de eerste reacties op de Nieuwsbrief EKC van
september blijkt dat veel mensen vragen waar en
wanneer er vervolgcursussen worden georganiseerd.
Voor sommigen nadert namelijk al de
herregistratiedatum en dan moeten zij 20
nascholingsuren overleggen.

CENTRAAL OVERZICHT EKC-NASCHOLINGEN OP DE LINKH SITE
Wij verwijzen iedereen die nu vragen heeft door naar de eigen PAM, maar het zou beter zijn als wij op de hoogte
zijn van alle EKC-nascholingen in het land en die kunnen vermelden op de LINKH-site. Dit biedt mensen de
mogelijkheid een nascholing naar keuze eventueel in een andere regio te volgen. Bijkomend voordeel voor de
regio’s is dat zij een groetere kans hebben de cursus vol te krijgen.
Wij willen jullie dan ook vragen om alle regionale EKC-nascholingen te mailen naar LINKH zodat deze die in de
agenda op de site kunnen vermelden. info@linkh.nl
In de volgende Nieuwsbrief voor EKC-en willen wij de EKC-en graag uitgebreid informeren over de EKCvervolgscholing. Het is daarom van groot belang dat jullie je planning zo snel mogelijk doorgeven! Mochten jullie
gebruik willen maken met de kant en klare nascholing van het NHG lees dan de tekst hieronder.

JE HOEFT HET WIEL NIET STEEDS ZELF UIT TE VINDEN:
Het NHG heeft kant en klare modules voor EKCnascholing. Hiernaast staan de onderwerpen genoemd.
Op de NHG site (klik hier) worden de onderwerpen
verder toegelicht.
Scholing op maat blijft altijd mogelijk. Mochten jullie
geïnteresseerd zijn dan horen wij dat graag. Met het
oog op onze planning liefst op een zo kort mogelijke
termijn. Voor meer informatie: Bas Spelberg: 0302823500 of b.spelberg@nhg.org

KANT EN KLARE EKC-NASCHOLINGEN VAN HET NHG
Hoe krijg ik ze gemotiveerd?
Intervisie in de toetsgroep
Werken in groepen
Omgaan met onderwijsmaterialen voor
toetsgroepen
Hoe implementeer ik een Standaard?
Veilig Incident Melden
Polyfarmacie
Welk onderwerp kiezen we?
Multiculturele huisartsgeneeskunde
Depressie.
Voor verder informatie: klik hier

NIEUWE PRIJZEN NHG-NASCHOLING
Het NHG hanteert sinds kort uniforme tarieven voor hun cursussen.
Deelnemersprijzen van de cursussen van NHG Nascholing zijn vastgesteld op € 175,- per dagdeel per deelnemer.
Indien een regionale partner ervoor kiest zowel acquisitie als organisatie te doen, bedragen de kosten per
slechts € 96,25. De rest van het bedrag is dan voor de regionale partner.
Facturering vindt achteraf plaats op basis van de presentielijst met het definitieve aantal deelnemers. Het
minimale aantal deelnemers is 12 en het maximale aantal is 18. Voor verder informatie: 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-scholingnieuws: Voor informatie over NHG-cursussen kunt u terecht op www.nhgscholing.nl
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Nog vragen of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? info@linkh.nl of b.spelberg@nhg.org

