De Amsterdamse EKC-dag
Voor inspirerende ideeën op en werken aan je netwerk
Datum : dinsdag 21 mei 2019
Locatie : De Burcht, Henri Polaklaan 9 in Amsterdam
Kosten : € 25,-

Programma
17.30 uur

:

Inloop

18.00 uur

:

De Spiegelaar
Prof. Dr. Nynke van Dijk, Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling huisartsgeneeskunde
Drs. Dick Walstock, Amsterdam UMC, locatie VUMC, afdeling huisartsgeneeskunde
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe werk ik aan Optimale Zorg in Amsterdam?
De HKA stelt in haar notitie (2016) dat het kwaliteitsbeleid van de huisartsen
gebaseerd dient te zijn op prioritering door de huisartsen zelf en op
spiegelinformatie. Maar hoe doe je dat? Hoe zet je effectief HIS-spiegelinformatie in
om in een intercollegiale toetsgroep te reflecteren op je eigen handelen en te werken
aan zinnige en zuinige zorg en aan (meetbare) verbetering van de praktijkvoering? In
de pilot Spiegelaar wordt hiervoor een overdraagbare methodiek ontwikkeld en
getest, die complementair is aan de Praktijkspiegel c.q. VECOZO cijfers.
Amsterdamse huisartsen uit vijf wijkgroepen en de beide vakgroepen
huisartsgeneeskunde van Amsterdam UMC, de HKA en ELAA bundelen hiertoe hun
krachten, met een zorginnovatie subsidie van Zilverenkruis. Bij positieve evaluatie
kan de methodiek ook door andere huisartsenwijkgroepen gebruikt worden.

de rol van de EKC in de wijkgroep
Marije Holtrop, huisarts
Huisartsen wijkteams bieden de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan
kwaliteit en samenwerking in de wijk en de vertegenwoordiging naar bijv. HPA,
zorggroep en huisartsenkring, Door PATZ en FTO te koppelen worden huisartsen op
een efficiënte manier ontlast. Wat zijn de succesfactoren van een wijkteam en welke
rol speelt de EKC-er hierin?

Spiegelinformatie voor je DTO
Ilona Statius Muller, huisarts
Naast FTO is diagnostisch toetsoverleg niet meer weg te denken uit intercollegiale
toetsing. Voor diegene die het nog niet kennen volgt een enthousiasmerend verhaal.
19.00 uur

:

Maaltijd

19.30 uur

:

4 parallelle workshops

20.25 uur

:

Wissel

20.35 uur

:

4 parallelle workshops

21.30 uur

:

Einde + afsluitende borrel

Workshops (55 minuten)
Twee herhalende rondes met vier workshops

1. kwaliteit in een wijkgroep: en dan?
Ilona Statius Muller (huisarts) en Astrid Wewerinke (huisarts)
Hoe kan je als EKC bijdragen aan een goedlopend wijkteam? Naast FTO, DTO en PaTz zijn er nog
meer mogelijkheden om wijkteam mee in te vullen. Waar moet het kwalitatief aan voldoen? Hoe
stel je een jaarprogramma op passend bij de wensen en behoeften van de deelnemers. Hoe hou je
het interessant en afwisselend. Wat is er voor materiaal waar je uit kunt putten. Aan het einde van
deze workshop ga je enthousiast aan de slag.

2. Intervisie upgrade
Ilonka Brugemann, huisarts, supervisor & (team)coach
Hoe gaat het in jouw intervisiegroep? Zou meer diepgang en/of structuur jullie iets kunnen
opleveren? Is er een wens voor meer variatie in werkvormen, maar welke dan? Kom vooral naar deze
workshop! Een kans om het intervisieproces nog beter te leren begrijpen, en ervaringen uit te
wisselen met je collega EKC’s. Heb je als EKC interesse in intervisie als mogelijkheid voor jouw
toetsgroep? Ook dan ben je zeer welkom.
Na afloop van deze workshop: Heb je (nog) meer inzicht in de basis, ins- en outs van goede intervisie
en handvatten voor structuur, verdieping en variatie in werkvormen.

3. Processen en dynamiek in de groep
van diagnose tot actieplan
Hetty Olthoff, docent huisartsopleiding VUmc, gedragswetenschapper
Hoe loopt jouw groep? Zit er veel beweging in, of zit het muurvast? En zijn alle leden enthousiast en
gemotiveerd, of is het meer los zand?
Elke groep heeft weer eigen uitdagingen om goed als groep te kunnen functioneren. Wat de
aandacht vraagt hangt vaak ook af van de fase waarin je groep zich bevindt. Een startende groep
heeft andere uitdagingen dan een groep die een jarenlange routine ontwikkeld heeft.
Na deze workshop kijk je heel anders tegen je groep aan. In de workshop stel je een diagnose van je
groep vanuit kennis over groepsprocessen en -dynamica. Je ontdekt waar jullie staan en doorziet
welke problemen en knelpunten mogelijk spelen. Vervolgens neem je tips en actiepunten mee die
bij de aard en het stadium van je groep passen. Geïnspireerd kan je weer verder bouwen!

4. Een toetsgroep invoeren
Help! Hoe ga ik met PE-online om en wat wordt er van mij als EKC verwacht?
Renée Weersma (PAM Amsterdam) en Olaf van Muijden (beleidsmedewerker LINKH)
Als arts ontkom je niet aan PE-online en als EKC is het een essentieel instrument om je toetsgroep
jaarlijks in te voeren. Voor vele EKC's is GAIA soms een nachtmerrie en zie je soms door het bomen
het bos niet meer. De PAM en Olaf van Muijden van LINKH willen jullie de handige kneepjes van
GAIA laten zien en de spelregels bespreken voor het invoeren van een toetsgroep. Wij staan ook tot
jullie beschikking om vragen te beantwoorden en hopen erop om het werk als EKC makkelijker te
maken bij het invoeren van jullie toetsgroepen. Aan de hand van deze interactieve sessie laten wij
jullie zien hoe het werkt. Een workshop waar je als EKC echt iets aan hebt.

