Memo
Datum
Betreft

: 19 november 2015
: Vervolg project Kwaliteit en Scholing

Inleiding
De afgelopen 2 jaar, sinds januari 2014, heeft een projectteam in opdracht van bestuur van de
Huisartsenkring Nijmegen e.o. gewerkt aan doelstellingen op gebied van kwaliteitsbeleid
voor/van huisartsen en de huisartsenzorg in de regio. 1 Het projectteam bestond uit Carla Nij
Bijvank, Jente Lange (PAM) en Brigit Jansen (beleidsmedewerker).
Het projectplan is in de ledenvergadering begin 2014 toegelicht. Het project had als doel om
systematische kwaliteitsverbetering te bevorderen, het aanbod van nascholing in de regio te
coördineren, een advies te geven over een goede structuur voor het kwaliteitsbeleid en in het
algemeen bij te dragen aan diverse activiteiten op gebied van kwaliteitsbevordering. Dit alles
binnen de gekozen prioriteiten van de Huisartsenkring en passend binnen het jaarplan.

Wat hebben we bereikt: een aantal voorbeelden
-

-

-

-

-

Betere verbinding en afstemming tussen diverse aanbieders van nascholingen in de
regio, zowel wat betreft inhoud als wat betreft agenda/planning en zowel van ‘eigen’
huisartsenorganisaties (WDH, zorggroepen, nascholingscommissie LvC) als anderen.
Ontwikkeling 5-jaars curriculum (in samenwerking met stuurgroep kwaliteit)
Duidelijker aanspreekpunt voor alle partijen die bezig zijn met nascholing resp.
deskundigheidsbevordering
Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) is beter ingebed in kwaliteitsbeleid kring, meer
voeding, minder isolement
Meer binding met Erkend Kwaliteits Consulenten (EKC-ers), o.a. door proactieve
benadering vanuit PAM en door tweemaal per jaar een EKC-bijeenkomst te organiseren.
Toetsgroepen worden beter aangestuurd en gemonitord
Ontwikkeling en monitoring Diagnostisch Toets Overleg. DTO’s zijn significant
toegenomen.
Aansluiting WDH bij regionaal kwaliteitsbeleid; ontlasting van WDH door wegnemen
beleidszaken. WDH voert uit, aansturing vanuit projectteam. Actieve ondersteuning bij de
‘grote’ WDH-scholingen (GGZ; Palliatieve zorg; Jeugdzorg)
Ondersteuning WDA: twee maal per jaar afstemmingsoverleg over inhoudelijke en
praktische zaken
Betere afstemming nascholingsbehoefte Wagro
Uitvoeren enquête intervisie. Stimuleren/faciliteren intervisie en supervisie. Bemiddelen
bij 'matchen’ van intervisie groepen met intervisiezoekers: Overzicht supervisoren op
website
Betere stroomlijning accreditering externe nascholingen; heldere werkwijze
Diverse activiteiten zoals: ontwikkeling ABCDE nascholing voor toetsgroepen, uitgevoerd
door Ambuklas; stimuleren bespreking protocol disfunctioneren binnen Hagro’s; opstellen
standpunt verplichte nascholing spoedzorg; opstellen overzicht substitutieprojecten op
verzoek van kringbestuur; etc.

Het projectteam heeft de afgelopen 2 jaar bijgedragen aan de bevordering van
kwaliteitsverbetering en aan de coördinatie en afstemming van nascholing in de regio.
Daarnaast en in samenwerking met het projectteam was de ‘stuurgroep kwaliteit’ actief. Deze
groep heeft zich vooral ontwikkeld als klankbordgroep over deskundigheidsbevordering van bij
kwaliteit en nascholing betrokken functionarissen/huisartsen, zoals kwaliteitsfunctionarissen van
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zorggroep en huisartsenpost, de WDH, de nascholingscommissie land van Cuijk en het
projectteam. Deze groep is een waardevol platform gebleken, onder andere bij het tot stand
komen van het 5 jaars curriculum.
Vervolg
Het projectteam heeft naar aanleiding van de resultaten en ervaringen van de afgelopen periode
het volgende voorstel gedaan aan het kringbestuur.
1. Het projectteam van het project ‘Kwaliteit en Nascholing’ gaat verder onder de naam
Kernteam Kwaliteitsbevordering Huisartsenkring (KKH).
De doelstellingen van KKH:
Coördineren en afstemmen van nascholingen in de regio, zowel inhoudelijk (waar is
behoefte aan, wat heeft prioriteit) als qua agenda.
Aansturing en beleidsmatige ondersteuning van WDH en WDA; beide werkgroepen zijn
uitvoerend binnen de context van het jaarplan van de Kring.
Ondersteunen van toetsgroepen en EKC-ers
Adviseren aan kringbestuur over aan kwaliteit gerelateerde thema’s binnen de HAKring
2. De ‘stuurgroep’ kwaliteit gaat verder onder de naam Regionale Klankbordgroep
Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg met als doelstellingen coördinatie, verbinding,
onderlinge afstemming en uitwisseling rondom deskundigheidsbevordering huisartsen in de regio
Nijmegen e.o. De klankbordgroep ‘valt onder’ het kernteam KH.

Het kringbestuur heeft hiermee ingestemd tijdens de bestuursvergadering van 17-11-2015.
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