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LINKH EN NHG ORGANISEREN CENTRALE EKC-BASISCURSUSSEN
Aangezien het voor de meeste regio’s niet meer te doen is een volle basiscursus te plannen organiseren LINKH
en NHG 2x per jaar een landelijke basiscursus in Doorn. Voor deelnemers van ver
is er de mogelijkheid van een overnachting. Voor inlichtingen: www.linkh.nl

LINKH EN NHG VERZORGEN OOK EKC-NASCHOLINGEN
Voor EKC-en die in hun eigen regio geen nascholing
(hebben) kunnen volgen organiseren LINKH en NHG
ook een aantal landelijke EKC-nascholingen. Deze
vinden plaats op 17 mei, 13 september en 22
november
Ook deze worden op de LINKH-site
aangekondigd. www.linkh.nl

OVERZICHT EKC-NASCHOLINGEN OP DE LINKH SITE
Het is goed als wij centraal op de hoogte zijn van alle
EKC-nascholingen in het land zodat we die kunnen
vermelden op de LINKH-site. Dit biedt mensen de
mogelijkheid een nascholing naar keuze ook eens in
een andere regio te volgen. Bijkomend voordeel voor de
regio’s is dat zij een grotere kans hebben de cursus vol
te krijgen.
Wij willen jullie dan ook vragen om alle regionale EKCnascholingen te mailen naar LINKH zodat deze die in de
agenda op de site kunnen vermelden. info@linkh.nl

SCHOLING VOOR UW WDH KADER?
Naast de scholing voor uw EKC biedt het NHG ook
nascholing voor uw WDH. Zo hebben we de cursus:
INSPIRATIE VOOR UW WDH, waar nieuwe ideeën
opgedaan kunnen worden.
Daarnaast kan scholing op maat gegeven worden
over tal van onderwerpen zoals: TELEFONISCHE
BEREIKBAARHEID; PATIENTVEILIGHEID; WAAROM
HEEFT UW HUISARTS U NIET EERDER
GESTUURD…..DAAROM! of DISEASE MONGERING.
Geïnteresseerd? Neem contact op met
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

VASTE 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
NHG Sectie Advisering en Scholing
Postbus 3231, 3502 GE Utrecht
T. 030 2823 500, F. 030 2823 501
http://www.nhg.org scholing@nhg.org

LINKH
Postbus 48, 3800 AA Amersfoort
T. 033 421 4950, F. 033 421 4996
www.linkh.nl info@linkh.nl

Nog vragen of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? info@linkh.nl of b.spelberg@nhg.org

	
  

