Onafhankelijke nascholingen voor en door huisartsen!
De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Arnhem e.o. (WDH Arnhem e.o.)
organiseert al vele jaren met veel enthousiasme kwalitatief hoogwaardige nascholingen
voor huisartsen om zo de deskundigheid van de huisartsen in de regio Arnhem e.o. te
bevorderen.
Samenstelling WDH Voorzitter: Marieke van Koningsbruggen (accreditatie), Secretaris:
Manon Ekkelenkamp, Penningmeester: Leila Hopman. WDH-leden Marieke Hoefman en
Fransje Knüppe.
Accreditatie De WDH Arnhem e.o. heeft in 2006 een IA06 erkenning gekregen. Dit wil
zeggen dat de cursussen georganiseerd door de WDH, zonder externe partijen, daardoor
automatisch zijn geaccrediteerd. De behaalde accreditatiepunten voor de huisartsen
worden bijgeschreven in het GAIA systeem. De huisartsen hebben een eigen dossier in
GAIA waarin zij hun behaalde punten kunnen inzien. De WDH Arnhem e.o. heeft met
haar ruime expertise hiermee een rol in het kwaliteitsbeleid van het onderwijs voor
huisartsen in de regio. De leden van de werkgroep zijn allen als EKC geregistreerd.
Voor alle overige nascholingsactiviteiten in de regio is accreditatie onder voorwaarden
mogelijk. Hierbij moet er sprake zijn van nascholing die past binnen het regionale aanbod
van de WDH en door de PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker) is beoordeeld als
hebbende voldoende kwaliteit. Hiervoor verwijzen wij u naar de site van het Accreditatie
Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor
verstandelijk gehandicapten).
Contact en Nascholingen Het secretariaat wordt verzorgd door Ineke Regterschot. U
kunt haar bereiken via wdharnhem@onzehuisartsen.nl of via 026-389 96 50.
Uitnodigingen voor de nascholingen worden per e-mail verzonden en zijn tevens te
vinden op onze website. Wilt u op de mailinglist van de WDH of wilt u uw gegevens
wijzigen, stuur dan een mail naar wdharnhem@onzehuisartsen.nl

Mocht u nog ideeën voor nieuwe scholingen hebben dan kunt u deze ook mailen
aan bovenstaand mailadres. Ideeën zijn altijd welkom. Mocht u interesse hebben
om zelf actief te worden bij de WDH dan is daar zeker ruimte voor.

