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2019 en verder 

Wij zullen in 2019 de Klachten en Geschilleninstantie nog meer centraal stellen; met aandacht voor de starters. 
  

Een aantal jaren geleden hebben we de visie van DOKh geformuleerd. In de concurrerende wereld van veel scho-
lingmakers om ons heen wordt het belangrijk om in 2019 deze visie nog eens tegen het licht te houden en ook te 
proberen een stip aan de horizon (ongeveer 5 jaar verder) te beschrijven. De vernieuwde kernwaarden van de huis-
artsgeneeskunde (Woudschoten 2019) worden hierbij als basis gebruikt.   
 

Begin 2019 wordt, net als in 2015, een stakeholdersbijeenkomst voor huisartsen gepland. Later in het jaar volgt een 
vergelijkbare bijeenkomst voor verloskundigen. 
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Volg je in oktober een 

scholing van DOKh, dan ligt 

er een klein presentje voor 

je klaar. Ons complete aan-

bod vind je op: 
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DOKh in 2018 
 

2018 was mooi voor DOKh. Zowel vanuit het oogpunt van de nascholingen als de klachten, geschillen en calamitei-
ten. Sinds de invoering van de Wkkgz heeft DOKh een landelijk erkende Geschilleninstantie en Klachtenregeling voor de 
(huis)artsenzorg. In 2018 hebben wij onze dienstverlening uitgebreid met een calamiteitencommissie voor huisartsen- 
en verloskundigenpraktijken. Inmiddels hebben wij 11 calamiteitenonderzoeken verricht en gerapporteerd aan de In-
spectie Gezondheidszorg en Jeugd.  
 
De analyse van de klachten, geschillen en calamiteiten levert waardevolle verbeterpunten op. Verbeterpunten waar de 
praktijken direct concreet mee aan de slag gaan en die DOKh weer gebruikt voor het ontwikkelen en geven van nascho-
lingen. Omdat een klacht, geschil of calamiteit grote impact kan hebben op zorgverleners die hiermee te maken heb-
ben, heeft DOKh in 2018 voorbereidingen getroffen om collegiaal support aan te gaan bieden. Een groep enthousiaste 
huisartsen en verloskundigen staat in 2019 klaar om een luisterend oor te bieden!  
 
Gratis  
We zijn zeer blij met de respons die wij hebben gekregen op de gratis nascholing ‘Oorschade en oren uitspuiten’ voor de 
doktersassistent. Deze scholing komt voort uit een relatief groot aantal klachten van patiënten over dit onderwerp. De 
scholing is in totaal 5 keer gepland en een kleine 100 assistenten hebben de scholing gevolgd. Dit toont aan dat er ook 
behoefte was aan deze scholing.  
 
Niet meer weg te denken 
Onze nascholingstak voor de verloskundigen is in 2018 ten opzichte van 2017 verder gegroeid mede dankzij de samen-
werking met de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) voor wat de vaardigheidstraining counselen be-
treft. Onze MIO (Methodisch Intercollegiaal Overleg) trainingen zijn veruit het populairst maar ook op Anticonceptie, 
Hechten en verschillende vaardigheidstrainingen wordt goed ingeschreven. Inmiddels maken de verloskundigen een 
niet meer weg te denken onderdeel uit van de nascholingen van DOKh.  
 
Ga er maar naast staan 
Donderdag 18 oktober vond het eerste gezamenlijke symposium plaats van DOKh, IKNL, Elaa, ZONH en het Consortium 
Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland. Op grote hoogte met prachtig uitzicht over Amsterdam (Level Eleven) 
werd een gevarieerd programma aangeboden met de titel “Ga er maar naast staan”. In het voorprogramma kon men 
informatie over PaTz krijgen. Tijdens het plenaire deel kwamen stellingen over complexe palliatieve zorg aan de orde en 
werd ingegaan om een tweetal casussen: dyspnoe en langer leven dan verwacht. Vervolgens werden er 5 keuzework-
shops aangeboden. Met ongeveer 100 deelnemers was het een geslaagd symposium! 
 
MBO+ 

Een nieuw en ambitieus plan van DOKh is MBO+ scholing voor de doktersassistent. 
DOKh gaat twee ‘blended’ gecertificeerde leergangen ontwikkelen voor de doktersas-
sistent: CVRM Ondersteuner Huisarts en Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts. 
Hiervoor gaan we werken met een digitale leeromgeving (DLO). 

In verband met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft DOKh in 2018 16 keer de 
scholing informatiebeveiliging gegeven in samenwerking met Zorgring , ICT beveiligingsbedrijf Comfort IA, de zorggroe-
pen SEZ en HONK.  

Daarnaast heeft DOKh voor de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) 82 keer de Scholing vaardigheid 
counseling prenatale screening verzorgd. 

2018 is mede dankzij bovengenoemde scholingen een goed nascholingsjaar geweest. Ook het succes van de Spreekuur-
ondersteuner Huisarts opleiding (SOH) heeft hieraan bijgedragen. 
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