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Jaarverslag 2018
SHK is als regionale accreditatie autoriteit het aanspreekpunt in de regio voor
nascholing aan de huisarts en zijn/haar personeel.

Voorwoord
Met plezier laten wij in dit jaarverslag de resultaten zien van Stichting Huisarts en
Kwaliteit (SHK) over 2018.
De SHK zet zich in voor deskundigheidsbevordering voor alle medewerkers in de
huisartsvoorziening in onze regio. We sluiten daarbij zo goed mogelijk aan op de
behoeftes van deze doelgroep en doen dat met een professioneel en betrokken
team. Het afgelopen jaar leverde dat wederom een
gevarieerd scholingsprogramma op met goed bezochte
scholingen en mooie evaluaties.
We zijn een lerende organisatie die aansluit en doorbouwt
op actuele ontwikkelingen in de huisartsenzorg.
Graag willen we alle betrokkenen die zich hiervoor
hebben ingezet hartelijk danken.
Theo Bisschops en Angela van Liempd,
Bestuur SHK

Accreditatiebevoegdheden SHK
SHK is met haar Perifere Accreditatie Medewerker (PAM) het regionale
aanspreekpunt voor accreditatie van toetsgroeponderwijs. De aanvraag voor
accreditatie van toetsgroeponderwijs is in handen van een Erkend Kwaliteits
Consulent (EKC). In de regio Midden-Brabant zijn 29 EKC-en actief, verdeeld over
22 Hagro’s. Ieder jaar wordt bekeken of er een nieuwe instroom van EKC-en
wenselijk is. Dit overzicht is nodig om te beoordelen hoeveel nieuwe EKC-en er
opgeleid moeten worden. SHK is bereid deze basiscursus op haar kosten aan te
bieden, mits men zich 5 jaar verbindt aan SHK.
Jaarlijks biedt SHK één EKC-vervolgcursus aan. In 2018 was het de scholing:
Balans werk-privé en is bezocht door 25 EKC-en.

PAM: Jan Ongering
Afgelopen jaar was mijn eerste jaar als PAM. Geleidelijk aan heb
ik de gebruiksaanwijzing van GAIA doorgekregen. De
ondersteuning van Liety was hierin erg nuttig. Voor een aantal
huisartsen in puntennood werden verloren accreditatiepunten
opgediept en afgetikt. Met de klankbordgroep werd het
programma voor de komende tijd bedacht. Er werd vergaderd
met de andere PAM-en in Nederland. Op plaatselijk niveau
werden de contacten met nascholingsaanbieders, DB en NVDA,
Jan Ongering
aangehaald.
Plezierig was de aanloop naar het najaarssymposium; de voorbereiding van een
nascholing brengt altijd veel kennis. Daarnaast werden de eerste stappen gezet
naar consultaties op SOLK-gebied. 2018 was al met al een productief inwerkjaar.
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Medisch coördinator: Neeltje Coenen
Nadat ik in najaar 2017 mijn eerste stappen als medisch
coördinator heb gezet was 2018 mijn eerste volledige jaar bij
SHK. Mijn belangrijkste taak was het zoeken van sprekers, de
contacten hiervoor leggen en het mede vormgeven van de
inhoud van de nascholingen. Mijn vuurdoop was het
voorjaarsymposium dat we organiseerden samen met de
dermato-oncologie werkgroep van het ETZ. Een
samenwerking die dankzij een aantal enthousiaste
specialisten heel prettig verliep en ook zorgde voor een goede
Neeltje Coenen
inhoudelijke scholing.
Ook organiseerden we kortere avondscholingen met onder andere de NHG (StiP
cursussen dermato-oncologie en chirurgische verrichtingen) en met de
kinderartsen en de sportartsen van het SMC Tilburg.
De samenwerking met de nieuwe PAM Jan Ongering leidde tot nieuwe plannen
op het gebied van SOLK en ook tot het najaarssymposium ‘Mannenzaken’ met de
urologen.
In 2018 zijn er rondom de (altijd goed bezochte) scholing van doktersassistenten
stappen gezet:
⧫ De contacten met de NVDA werden versterkt.
⧫ Daarnaast werd een pool van huisartsen opgericht die zich wil inzetten voor
goede betaalbare scholingen voor deze enthousiaste groep dames.
Het plan is op deze voet door te gaan en ik wil vooral Liety bedanken voor haar
organisatorische kwaliteiten en harde werk, de klankbordgroep, en Jan en Angela
voor het meedenken.

Klankbordgroep en kwaliteitsborging
Het scholingsaanbod wordt vastgesteld in de klankbordgroep. Deze groep is in
2018 twee keer bijeen geweest en bestaat uit de volgende leden, allen huisarts:
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫

Neeltje Coenen (voorzitter)
Angela van Liempd
Claudia Verheijen
Leonie Tromp
Sinh Din
Jan Ongering
Jolien Kleijsen
Otto Ahlers
Liety Schoenmakers (coördinator)

De klankbordgroep heeft in haar bijeenkomsten nieuwe onderwerpen en ideeën
aangedragen voor scholingen. Daarnaast werden de evaluaties van de
nascholingen besproken.
In het afgelopen jaar heeft de klankbordgroep goede contacten onderhouden met
de verschillende beroepsgroepen van praktijkondersteuners en
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doktersassistenten. Zo heeft de klankbordgroep in 2018 viermaal overlegd met de
regionale klankbordgroep van praktijkondersteuners om de wensen op gebied van
scholing te inventariseren en het scholingsaanbod met hen af te stemmen.

Bureau ondersteuning
De volgende medewerkers van de Zorggroep RCH MiddenBrabant hebben in 2018 werkzaamheden voor SHK verricht:
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫

Liety Schoenmakers, scholingscoördinator
Eveline Keustermans, financieel manager
Jeske Oosterwaal, administratief medewerker
Annemarie Cromwijk, zorggroepmanager tot 1-8-2018
Liesbeth Kruis, communicatiemedewerker
Liety Schoenmakers

Regionale afstemming scholingen
SHK heeft goede contacten met de andere regionale scholingsaanbieders. Met de
KNMG zijn er contacten geweest over het samenstellen van een up-to-date
regionale scholingskalender. Deze is medio november 2018 life gegaan.

Abonnement SHK en aantallen
In 2018 hebben 183 huisartsen een abonnement afgesloten. Voor allen is er een
groot scholingsaanbod in eigen beheer en in opdracht van derden georganiseerd.
Zie het overzicht verder in dit jaarverslag.
In totaal hebben 398 huisartsen en doktersassistenten deelgenomen aan eigen
SHK scholingen. De scholingen hebben een gemiddeld cijfer gekregen van 8.1.

Scholingen 2018
Scholingen georganiseerd in eigen beheer
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫

Cervix, ogen en schildklier voor doktersassistenten
Duizeligheid, urine en KNO voor doktersassistenten
EKC Netwerk/informatiebijeenkomst
EKC vervolgcursus | Balans werk-privé
Enkeldistorsie/tapen in samenwerking met SMC voor doktersassistenten
Kindergeneeskunde
KNO
⧫ Najaarssymposium | “Mannenzaken”
⧫ SMC Sportartsen | klachten liesstreek/bil
⧫ SOH Masterclass Hechten voor
doktersassistenten
⧫ Spreekuur Ondersteuner Huisarts voor
doktersassistenten (2x)
⧫ StiP Chirurgische ingrepen
⧫ StiP verdachte huidafwijkingen
⧫ Voorjaarssymposium | Dermato-oncologie

SOH Masterclass Hechten voor doktersassistenten
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Scholingen georganiseerd voor RCH Midden-Brabant
Naast eigen scholingen heeft SHK in 2018 wederom de scholingen georganiseerd
voor RCH Midden-Brabant en Samendraads. Dit zijn basis- en verdiepende
scholingen voor de diverse zorgprogramma’s van beide organisaties. Voor RCH
Midden-Brabant zijn tevens een aantal algemene scholingen georganiseerd, zoals
POH-netwerkbijeenkomst, Sandwichnascholing, scholing Laaggeletterdheid,
scholing Informatiebeveiliging en scholing Praktisch Praktijkmanagement.
Accreditatie verzorging voor
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫
⧫

Eerstelijns ServicePunt
KNMG
PRO-RCH
RCH Midden-Brabant
Samendraads
Stichting Barning
Stichting Huisarts en Kwaliteit
Stichting Huisartsenposten Midden-Brabant
Zorgnetwerk Midden-Brabant

Reacties deelnemers SHK
EKC netwerkbijeenkomst
17-09-2018

Enkeldistorsie-tapenzweepslag
29-10-2018 SMC Tilburg

“Erg praktisch, eens een heel
andere ingangshoek, vlot
verloop met leuke
onderwerpen.
Een fijne groep.”

“Praktijkgedeelte kun je
meteen toepassen in de
praktijk.”

Najaarssymposium
"Mannenzaken" 03-10-2018
“Fijn dat alle urologen
aanwezig waren! ”

Stichting Huisarts en Kwaliteit
Lage Witsiebaan 2a, 5042 DA Tilburg
Postbus 1313, 5004 BH Tilburg
T: 013-5948132
E: info@stichtinghuisartsenkwaliteit.nl
https://shk.lhv.nl
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