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EVALUATIE EKC-FUNCTIE? DOE MEE MET DE GROTE EKC-ENQUETE
Uit een onderzoek van IQ Healthcare onder huisartsen die bij het CHBB zijn ingeschreven, blijkt dat
onder een deel van de EKC-en ontevredenheid is over hun functie. Het lijkt voor hen een functie die
hen uit noodzaak is opgelegd, in plaats van door hen uit interesse gekozen. Zij ervaren veel
ongemakken (GAIA, kostenvergoeding, herregistratie-eisen en ongemotiveerde toetsgroepen). Ook uit
de discussie in de Hawebgroep voor EKC-en komt deze onvrede naar boven. Daar staat tegenover dat in
de plannen van de RGS en in de discussie rond Het Roer Moet Om nascholing in toetsgroepen in de
toekomst een steeds grotere rol gaat krijgen. Reden voor de Stuurgroep Kwaliteit (van LHV, NHG,
LINKH en InEen) om aan deze onvrede aandacht aan te besteden en te kijken of zaken bijgesteld
kunnen worden. Wij willen je dan ook vragen om deze verdiepende enquête te beantwoorden via de
volgende link:
Heb je even een paar minuten tijd? Ga naar http://www.linkh.nl/ekc-enquete.html
SAFE THE DATE: TOETSGROEP-EKC-PAM SYMPOSIUM OP WOENSDAG 17 MEI
Op 17 mei aanstaande van 15.00-21.00 uur zal er een symposium georganiseerd
worden speciaal voor EKC-en en andere belanghebbenden. Tijdens dit symposium
wordt aan de hand van de uitslagen van de enquête (zie boven) teruggekeken maar
vooral ook vooruit gekeken worden naar de toekomst van het toetsgroep onderwijs en
de rol van de EKC en PAM. Het symposium wordt geaccrediteerd ook als EKCnascholing. Zet het vast in je agenda. Verdere berichtgeving volgt.
EKC-BASIS OF VERVOLGCURSUSSEN 2017: KIJK OP LINKH.NL
Op de site van LINKH vindt u een overzicht van alle basis en vervolgcursussen die nu gepland staan in
2017. Moet u nog nascholingspunten als EKC of kent u nog mensen die de basiscursus willen volgen?
De ervaring leert dat ze snel vol raken dus schrijf je snel in.
Kijk op http://www.linkh.nl/ekc-trainingen.html
STIP-COLLEGE: MEERDERE NIEUWE STANDAARDEN OP EEN AVOND: NU OOK IN GRONINGEN!
NHG-scholing organiseert sinds 2015 2x per jaar het NHG StiP-College. In een aantal korte presentaties
laten de makers van een standaard de highlights de revue passeren. Zo worden de deelnemers in korte
tijd bijgepraat over de belangrijkste onderdelen van deze richtlijn en krijgen ze tips over toepassing ervan
in de praktijk. Op 9 februari a.s. is er een noordelijke versie, in samenwerking met AHON
(Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk) in de ‘Watertoren’ in Groningen. Inschrijven kan via: deze link
Het eerstvolgende StiP-college van NHG-scholing centraal zal zijn op dinsdag 13 juni a.s.

2 FEBRUARI 2017: SYMPOSIUM HUISARTS EN POHGGZ: SAMEN STERKER
We behandelen steeds meer patiënten met psychische problemen in de
huisartsenpraktijk en in 90% van de huisartsenpraktijken werkt tegenwoordig een poh-ggz.
Nieuwe kansen en mogelijkheden dienen zich aan; tegelijkertijd is bezinning op de grenzen en
de kaders van de GGZ in de huisartsenpraktijk nodig. De hoogste tijd dus om, na het
succesvolle congres van 2015, opnieuw bijeen te komen. Het GGZ-Symposium helpt u het
overzicht in deze woelige tijden te bewaren en helpt u tegelijkertijd uw eigen
stuurmanskunst te versterken. Aan de hand van twee keynote speakers en drie
workshoprondes kunt u zich verdiepen in de thema’s waar u in de praktijk tegenaan loopt.
Interesse? meldt je hier aan
HANDBOEK EFFECTIEVE COMMUNICATIE IS UIT!
Na de eerste twee succesvolle Verrichtingen Handboeken is nu het Handboek Effectieve Communicatie uit.
Dit leerzame en inspirerende boek houdt de huisarts een spiegel voor. Heb ik mijn communicatie met
patiënten, praktijkmedewerkers en andere zorg verleners op orde? Houd ik genoeg rekening met de
achtergrond van de patiënt en andere context factoren? Hoe breng ik informatie optimaal over en verlaat
de patiënt met een tevreden gevoel de spreekkamer? Meer dan zestig deskundige auteurs werkten mee om
alle facetten van huisarts communicatie in één praktijkgericht boek te vatten. Na het bestuderen
ervan zult u zich gesterkt en zeker voelen in uw communicatieve handelen. Het is een boek vóór
huisartsen, huisartsen in opleiding en praktijkmedewerkers.
Bestellen? dat kan hier
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