NIEUW ALS EKC BIJ COHESIE
Welkom als ‘verse’ EKC in Noord-Limburg. We hopen dat je veel plezier zult beleven aan het EKC-schap;
je levert er een bijdrage mee aan de kwaliteit van de huisartsenzorg! In dit document vind je praktische
informatie die je bij je taak kan ondersteunen.
Organisatie
In Limburg ondersteunen de 4 Regionale Huisartsen Organisaties (RHO’s) (ZIO, HOZL, Meditta, Cohesie)
de toetsgroep EKC – PAM structuur. Zij financieren en organiseren bijvoorbeeld de PAM-functie en een
deel van de EKC scholingen. Hierdoor hoeft een toetsgroep in Limburg niet apart te betalen voor
toetsgroepaccreditatie; men draagt al bij de regionale organisatie. Tessa Versteegde (huisarts n.p.) is
PAM Limburg- Noord en te bereiken via t.versteegde@cohesie.org.
Starten met een toetsgroep
Na inschrijving (en betaling) als EKC in het CHBB (https://chbb.lhv.nl) moet je een GAIA account als
‘aanbieder van scholing’ aanvragen. Zie hiervoor https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratiecarriere/gaia/aanbieders.htm en scrol naar beneden naar de ‘Handleiding EKC’ en demonstratiefilmpjes.
Materialen toetsgroepbijeenkomsten (voor voorbereiders)
Goede, onafhankelijke kant-en-klare toetsgroepprogramma’s vind je op de site van het Instituut voor
Verantwoord Medicijngebruik https://www.medicijngebruik.nl. Na eenmalig aanmelden kun je gratis
goede FTO materialen/programma’s over veel verschillende onderwerpen downloaden als ook elk
kwartaal het medicijnjournaal met daarin de laatste ontwikkelingen op medisch-farmaceutisch gebied.

Een goede manier om op de hoogte te blijven!
Verder zijn er ook materialen te vinden op de NHG site https://www.nhg.org/scholing/22
Jaarplan en verslagen
De formats die je hiervoor in GAIA vindt zijn verouderd. De bedoeling van formats is om kort en
overzichtelijk díe informatie te helpen verzamelen die nodig is om accreditatie te mogen verlenen. De
(landelijke) regels voor accreditatie van het accreditatiebureau èn de formats vind je op de site van de
Cohesie onder het kopje accreditatie intercollegiale toetsing
https://www.cohesie.org/scholing/accreditatie/intercollegiale-toetsing/
Werkafspraken samenwerking met PAM
Afronden van het vorig jaar en indienen van het jaarplan via GAIA kan tot uiterlijk 1 maart van het
betreffende jaar. Lukt dat niet overleg dan met je PAM of uitstel mogelijk is. Verder moet in het jaarplan
minimaal 75% van de onderwerpen vastgesteld zijn. In het jaarplan voor intervisie kun je de
werkafspraken beschrijven (Hoe wordt wanneer bepaald wie welke inbreng heeft? Welke
intervisiemethoden worden gebruikt? Wie is de voorzitter? Etc) Dit geeft voldoende ruimte om in te
spelen op actualiteit en voldoende voorbereidingstijd voor de voorbereiders. Tip: maak het jaarplan
samen met je toetsgroep. Voor inspiratie kijk bijvoorbeeld naar nieuwe standaarden, laat deelnemers
‘bureau-lijstjes’ bijhouden tijdens het spreekuur, IVM site.
Het wordt gewaardeerd wanneer de verslagen per bijeenkomst worden geupload in GAIA. De
groepsleden krijgen dan snel hun punten en de workload van PAM en EKC is beter over het jaar
verdeeld. Daarnaast kan de PAM hierdoor zo nodig snel feedback te geven op de vorm of de inhoud van
verslag of bijeenkomst waardoor je je werkwijze meteen kunt bijstellen.
Tip: Besteed 1 bijeenkomst per jaar aan evaluatie van inhoudelijke afspraken en voornemens naar
aanleiding van de bijeenkomsten werkwijze en samenwerking in de toetsgroep nieuw jaarplan Ook een
dergelijke bijeenkomst is accreditabel!
Ondersteuning bij de invoer in GAIA
GAIA is niet altijd even gebruiksvriendelijk. Loop je tegen problemen aan, vraag ons (of een collega EKC,
bijvoorbeeld je voorganger) gerust om hulp. De afdeling Deskundigheidsbevordering van Cohesie biedt
een gratis invoerservice aan. Het doel hiervan is om de administratieve last bij de EKC weg te halen zodat
jij je aandacht op het ondersteunen van kwaliteit kunt richten. Je mag natuurlijk ook zelf de aanvragen
en invoer in GAIA blijven doen.

Herregistratie en EKC vervolgtrainingen
Ook als EKC moet je eens per 5 jaar herregistreren. Voor de eisen en werkwijze zie
http://www.linkh.nl/ekc-algemene-informatie.html Eén van de eisen is 20 uur relevante scholing per 5
jaar. De PAMmen organiseren 2 maal per jaar een EKC verdiepingsscholing in de regio. Als je je als
nieuwe EKC bij je PAM gemeld hebt ontvang je vanzelf de uitnodigingen hiervoor. Daarnaast organiseert
LINKH samen met het NHG geregeld centraal in Nederland EKC vervolgtrainingen. Verder kun je alle
scholingen die je gevolgd hebt over onderwerpen die eveneens relevant zijn voor je EKC-functie
(bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, scholing, samenwerken, werken met groepen, kwaliteit,
als huisartsopleider) ook opvoeren hiervoor.
Declareren van onkosten
Een EKC zet zich in voor the greater good, alle huisartsen hebben immers toetsgroeppunten nodig voor
de herregistratie. Daarom is binnen Cohesie dat de kosten voor de basiscursus EKC en de registratie in
het CHBB-register worden vergoed door Cohesie. Voorwaarden: De gemaakt kosten voor de
(basis)cursus EKC en de registratie in het CHBB-register dien je in eerste instantie zelf te betalen. Deze
kosten kun je achteraf declareren bij Cohesie Deskundigheidsbevordering middels een
declaratieformulier. je vindt dit formulier op de website van Cohesie.
https://www.cohesie.org/scholing/accreditatie/intercollegiale-toetsing/
Informatie en uitwisseling
Leuk om lid te worden van de HAweb groep EKC! De site van LINKH http://www.linkh.nl biedt een schat
aan informatie. LINKH maakt geregeld een nieuwsbrief waarin landelijk nieuws en trends kort toegelicht
worden. Er zijn toetsgroepen die samen een (besloten) HAweb groep hebben waarin bijvoorbeeld
verslagen en afspraken centraal in ‘docs’ voor iedereen makkelijk terug te vinden zijn.

