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Toetsgroep en ekc

Inleiding

Sinds 1996 is elke huisarts verplicht voor zijn/haar herregistratie bij de HVRC 
(Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Commissie) elke 5 jaar aan te 
tonen dat hij/zij 200 uur geaccrediteerde nascholing heeft gevolgd.  Om vast te 
stellen welke scholing in aanmerking komt voor accreditering is er regelgeving 
ontwikkeld. Allereerst kan accreditering van nascholing worden aangevraagd 
bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (www.cvah.net). Dit is het accreditatie-
bureau voor Huisartsen, Artsen Verstandelijk gehandicapten en Specialisten 
Ouderenzorg. 
Daarnaast zijn er een aantal instellingen in Nederland die op grond van hun 
doelstellingen en gebleken deskundigheid instellingsaccreditering (met visita-
tie achteraf) hebben gekregen. Dit zijn bijvoorbeeld NHG en LHV op landelijk 
niveau en diverse regionale nascholingsorganisaties zoals de vroegere WDH’s 
en de opvolgers daarvan. Dit worden dan ook wel de IA-instellingen genoemd. 
Voor accreditering van nascholing in kleinschalige toetsgroepen is een aparte 
regeling getroffen. Sinds 1 januari 2009 moet elke huisarts minimaal 10 uur in 
de 5 jaar in een toetsgroep geaccrediteerde nascholing gevolgd hebben. Sinds 
1 januari 2010 is het bovendien voor elke toetsgroep verplicht dat een van de 
deelnemers een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) is. Eind 2012 zijn er inmid-
dels ruim 1800 EKC-en in functie.
Zoals zo vaak bij nieuwe ontwikkelingen is de loop van de jaren de functie-in-
houd van de EKC en de daar mee samenhangende regelgeving aangepast aan 
nieuwe ontwikkelingen. In deze handleiding voor EKC-en wordt een overzicht 
gepresenteerd van de stand van zaken van de regelgeving rond de EKC. 

Deze brochure is een initiatief van de Stuurgroep Kwaliteit Huisartsenzorg. De 
Stuurgroep Kwaliteit is een samenwerkingsverband tussen de Landelijke Huis-
artsen Vereniging (LHV), het Landelijk Implementatie Netwerk Huisartsen (sa-
menwerkende perifere nascholingsorganisaties met instellingsaccreditering) 
en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De stuurgroep heeft als 
doel om samenhangend en helder kwaliteitsbeleid binnen de huisartsenzorg 
in Nederland te organiseren. De verschillende landelijke en regionale organisa-
ties die zich bezighouden met het opstellen en uitvoeren van het kwaliteitsbe-
leid in de huisartsenzorg krijgen advies en ondersteuning door de partijen van 
de stuurgroep. Daarnaast ondersteunt en adviseert de Stuurgroep initiatieven 
tot vernieuwing in de huisartsenzorg (landelijk, regionaal en lokaal).
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Wat is een toetsgroep?

Al voor de start van de verplichte scholing functioneerden er 
diverse groepen die onderlinge nascholing organiseerden, zoals 
FTO-groepen op het gebied van farmacotherapiebeleid en Intervi-
sie- of Balint-groepen op het gebied van persoonlijk functioneren. 
Daarom is er bij het maken van regelgeving rond verplichte nascho-
ling besloten om alle kleinschalig in vaste groepen georganiseerde 
nascholing onder de gemeenschappelijke naam toetsgroep te laten 
vallen. 

Criteria Samenstelling toetsgroep
Voor de samenstelling van een toetsgroep gelden de volgende 
criteria:
•	 Een	toetsgroep	is	een	vaste	groep	met	een	gemeenschappelijk	

doel en een tevoren vastgesteld jaarplan.
•	 In	een	toetsgroep	zitten	minimaal	drie	huisartsgroepsleden.	Er	

is geen maximum gedefinieerd, maar het meest effectief zijn 
groepen tussen de 6 en 10 deelnemers.

•	 Tussentijdse	wisseling	van	groepsleden	is	mogelijk.
•	 In	een	toetsgroep	is	minimaal	één	van	de	groepsleden	een	bij	

het CHBB geregistreerde EKC. 
•	 Een	toetsgroep	komt	twee	of	meer	bijeenkomsten	per	jaar	bijeen.
•	 De	randvoorwaarden	voor	het	functioneren	van	de	EKC	vallen	

onder de verantwoordelijkheid van de groep.
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Toetsgroep en ekc

Waaraan moet scholing in een toetsgroep vol-
doen om accreditering te krijgen?

Allereerst moet de scholing voldoen aan de algemene regelgeving 
van het landelijke Accreditatie Overleg van Erkende Specialismen 
en de en de aanvullende regels van het cluster ABC1 (voor huisart-
sen, specialisten ouderenzorg en artsen verstandelijk gehandicap-
ten). Meer informatie hierover is te vinden op www.cvah.net.

Deze regels berusten op 5 peilers:
•	 Inhoud	dient	passend	te	zijn	conform	de	door	de	beroepsgroep	

aanvaarde standaarden.
•	 De	scholing	moet	objectief	zijn	(inclusief	de	regelgeving	hieron-

der genoemd over reclame-uitingen e.d.). 
•	 Er	dient	voldoende	kwaliteit	te	zijn	van	docenten	en	gehanteerde	

werkvormen.
•	 De	scholing	dient	relevant	te	zijn	voor	de	beroepsuitoefening.
•	 Er	dient	voldoende	aandacht	te	zijn	voor	evaluatie	en	toetsing.

Daarnaast moet de scholing voldoen aan regelgeving van de van de 
Code Geneesmiddelen Reclame (www.cgr.nl) waarin vastgelegd is 
hoe er omgegaan moet worden met sponsoring door de farmaceu-
tische industrie.

Criteria inhoud bijeenkomsten
Aanvullend op bovengenoemde regelgeving zijn er aan de scholing 
in toetsgroepen de volgende regels gesteld:
•	 Het	jaarprogramma	van	de	groep	is	‘van,	voor	en	door’	de	

deelnemende huisartsen samengesteld. Dit dient geüpload te 
worden in het GAIA (Gemeenschappelijke Applicatie Internet Ac-
creditatie).

•	 Een	belangrijk	onderdeel	van	de	bijeenkomsten	is	het	zichtbaar	
maken	van	de	‘interdokter-variatie’.	Vragen	als:	‘	Hoe	doe	ik	het?’;	
‘Hoe	doe	jij	het?’;	’Waar	en	waarom	zijn	er	verschillen?’;	‘	Hoe	zou	
het	eigenlijk	moeten?’;	‘Wat	spreken	we	nu	af?’	zouden	hierbij	aan	
de orde dienen te komen.
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•	 Er	dient	een	samenvattende	verslaglegging	gemaakt	te	worden	

van inhoud en afspraken. Dit hoeft niet heel uitgebreid te zijn, 
maar de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM, zie aldaar) moet 
er wel uit kunnen opmaken wat er gebeurd is. De verslaglegging 
dient per keer geüpload te worden in het GAIA. 

•	 Er	dient	een	getekende	aanwezigheidslijst	te	zijn	en	bewaard	te	
worden. Ook dit moet worden vastgelegd in GAIA.

•	 Alleen	het	reële	aantal	cursusuren	telt	(en	niet	de	pauzes).
•	 De	EKC	is	verantwoordelijk	voor	de	kwaliteitsbewaking.
•	 De	PAM	is	verantwoordelijk	voor	de	inhoudelijke	beoordeling	en	

het coachen van de EKC-en.
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Toetsgroep en ekc

Wat is een EKC?

De verantwoordelijkheden en taken van de Erkend Kwaliteits Con-
sulent (EKC) zijn door de Stuurgroep Kwaliteit Huisartsenzorg van 
LHV, NHG en LINKH als volgt gedefinieerd. 

Verantwoordelijkheden
•	 Het	bevorderen	van	het	kwaliteitsbeleid	binnen	de	eigen	toets-

groep.
•	 Het	coördineren	en	bewaken	van	kwaliteitsverbeterende	activi-

teiten in de toetsgroep. 
•	 Het	bijhouden	van	EKC-kennis	en	-vaardigheden	door	middel	van	

op de functie gerichte deskundigheidsbevordering en nascholing 
op dit vlak.

•	 Inschrijven	in	het	CHBB-register	(College	Huisartsen	met	Bijzon-
dere Bekwaamheden).

Taken
•	 Het	initiëren	en	coördineren	van	de	nascholing	binnen	de	toets-

groep.
•	 Het	samen	met	de	toetsgroep	opzetten	van	een	jaarplan.
•	 Het	samen	met	de	toetsgroep	opzetten	van	kwaliteitsverbete-

ringplannen in aansluiting op de gegeven scholing. 
•	 Het	bewaken	van	de	kwaliteit	van	de	nascholing	in	de	huisarts-

engroep.
•	 Zorg	dragen	voor	de	registratie	van	de	nascholing	in	het	GAIA-

systeem.
•	 Zorg	dragen	voor	verslaglegging	over	inhoud	en	afspraken	aan	de	

PAM.
•	 Het	adviseren	van	de	toetsgroep	over	praktijkaccreditering.
•	 Het	intermediair	zijn	tussen	de	groep	en	de	regionale	nascholings-

instelling.
•	 Het	archiveren	van	verslagen	en	aanwezigheidslijsten.	
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Hoe word ik EKC?

Basiscursus Erkend Kwaliteit Consulent
De volledige cursus bestaat uit twee dagen waarin met afwisselen-
de en inspirerende werkvormen diverse aspecten van de functie als 
EKC de revue passeren. 
Allereerst wordt ingegaan op de inventarisatie de wensen en be-
hoeften van uw toetsgroepsleden.
Vervolgens krijgt u uitleg over de taken en verantwoordelijkheden van 
een EKC.
Daarna word u op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelin-
gen	op	het	gebied	van	onderwijs	en	kwaliteitsbeleid;	u	maakt	ken-
nis met verschillende onderwijsvormen en gaat er direct praktisch 
mee aan de slag. Ook het motiveren van uw eigen groep komt aan 
bod en als laatste werkt u aan een verbeteringsplan voor uw eigen 
praktijk. 
Na	afloop	gaat	u	naar	huis	met	veel	nieuwe	ideeën	over	nascholing	
in toetsgroep.

Verkorte EKC-cursus
Huisartsen, die groepsbegeleider zijn op een van de huisartsen-
instituten of die een kaderopleiding hebben gevolgd, hebben op 
grond van hun kennis en ervaring de mogelijkheid om een verkorte 
versie van de basiscursus te volgen. Deze cursus duurt 1 dag.

Informatie
Op de website van Linkh (www.linkh.nl) vindt u een overzicht van 
landelijke en regionale EKC-basiscursussen en EKC-vervolgcursussen.
Sylvia Vroman, secretariaat NHG-Scholing, geeft u graag meer infor-
matie over de basiscursus en de verkorte cursus (s.vroman@nhg.org  
030 - 282 35 00).
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Toetsgroep en ekc

Opgeleid en dan?

Als u opgeleid bent als EKC zijn er nog een aantal stappen nodig 
voordat u ook echt als EKC kunt functioneren.
•	 Inschrijven	in	het	CHBB	(www.chbb.nl)	(zie	ook	volgend	hoofd-

stuk). Bij de inschrijving wordt onder andere gevraagd naar uw 
BIG-nummer, de looptijd van uw huisartsenregistratie en de 
datum van de EKC-basiscursus.

•	 Zoek	uw	PAM	(zie	aldaar).
•	 Inschrijven	in	GAIA	als	aanbieder	(www.cvah.net/pam-en-ekc).
•	 Maak	een	jaarplan	met	uw	groep	(voor	voorbeeld	zie	bijlage)
•	 Voer	het	jaarplan	uit.
•	 Zorg	voor	verslaglegging	(zie	bijlagen)	en	registratie	in	GAIA.	
•	 Volg	jaarlijks	4	uur	EKC-nascholing	voor	uw	herregistratie.	
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CHBB wat is dat?

Inschrijving
Als u de EKC-basisopleiding gevolgd hebt, kunt u zich laten regis-
treren bij het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamhe-
den (CHBB). Inschrijving is verplicht als u de door u te begeleiden 
toetsgroepen wilt laten accrediteren. Het CHBB is door de Lande-
lijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met 
bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen. De beroeps-
groep wil met deze registers de kwaliteit van (bijzondere) huisart-
senzorg borgen, (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke 
terreinen ondersteunen en andere partijen duidelijkheid geven 
over de bijzondere bekwaamheden van de betreffende huisartsen. 
Versterking van de eerstelijns zorg staat bij dit streven voorop. 
Registreren bij het CHBB kost € 226,27 (prijspeil 2012) inclusief 
BTW en geldt voor 5 jaar. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.chbb.nl.

Herregistratie
Na 5 jaar kunt u zich weer laten herregistreren, mits u voldoende 
werkervaring en deskundigheidsbevordering hebt opgedaan. Meer 
hierover	in	het	hoofdstuk:	Hoe	blijf	ik	EKC?

Registers Kaderhuisartsen
In het CHBB-register (www.chbb.nl) kunt u ook zoeken naar ka-
derhuisartsen in uw regio die u als deskundige kunt vragen voor 
nascholing in de toetsgroep. Kaderhuisartsen zijn huisartsen die 
deskundig zijn op een deel van het huisartsenvak en in tegenstel-
ling tot specialisten goed op de hoogte van de problematiek die in 
de eerstelijn speelt. Zij zijn daarom vaak heel geschikt als consu-
lent bij nascholing. Er zijn inmiddels een tiental kaderopleidingen.
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Toetsgroep en ekc

Wat doet een PAM?  

Doel van de PAM-functie
De PAM verleent accreditatie aan deskundigheidsbevordering in 
vaste toetsgroepen en kan op verzoek van een regionale nascho-
lingsorganisatie met instellingsaccreditatie het aanbod van derden 
beoordelen en accrediteren om te worden opgenomen in het regio-
nale deskundigheidsbevorderingsprogramma. 

Taken
De PAM:
•	 evalueert	en	beoordeelt	activiteiten	van	de	toetsgroepen	aan	de	
hand	van	hun	jaarplannen	en	jaarverslagen;

•	 ondersteunt	en	coacht	EKC-en;
•	 accrediteert	regionale	activiteiten	van	derden	op	verzoek	van	de	
eigen	regionale	/	categorale	kwaliteitsorganisatie;

•	 stimuleert	kwaliteitsverbetering	in	de	regio;
•	 stemt	het	beleid	af	met	en	legt	zo	nodig	verantwoording	af	aan	
de	coördinator	van	het	ABC1;

•	 woont	minimaal	één	landelijke	PAM-bijeenkomst	per	jaar	bij.

Verantwoordelijkheden 
De PAM:
•	 bevordert	het	kwaliteitsbeleid	in	de	eigen	regionale	/	categorale	
kwaliteitsorganisatie;

•	 is	betrokken	bij	kwaliteitsverbeterende	activiteiten	in	de	eigen	
regionale	/	categorale	kwaliteitsorganisatie;

•	 houdt	eigen	kennis	en	vaardigheden	bij	op	het	gebied	van	goede	
nascholing	en	kwaliteitsbeleid;

•	 stelt	in	samenwerking	met	de	eigen	regionale	/	categorale	kwali-
teitsorganisatie de behoeften van de artsen aan kwaliteitsverbe-
terende	activiteiten	vast;

•	 zorgt	voor	voldoende	aanbod	EKC-vervolgcursussen	in	de	eigen	
regionale / categorale kwaliteitsorganisatie, zodat het voor EKC 
mogelijk is te voldoen aan de herregistratie-eisen.
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Bevoegdheden
De PAM:
•	 is	door	het	ABC1	bevoegd	tot	het	accrediteren	van	toetsgroep-

activiteiten en regionale activiteiten van derden op verzoek van 
de	eigen	regionale	/	categorale	kwaliteitsorganisatie;

•	 overige	bevoegdheden	kunnen	worden	afgesproken	binnen	de	
aanstelling door de eigen regionale / categorale kwaliteitsorga-
nisatie.

Functie-eisen
De PAM: 
•	 is	een	bij	voorkeur	Cluster	1	arts	(huisarts,	arts	verstandelijk	
gehandicapten,	specialist	ouderengeneeskunde);	

•	 heeft	aantoonbare	kennis	en	vaardigheden	met	betrekking	tot	
het organiseren van nascholing en het opzetten van kwaliteitsbe-
leid;

•	 heeft	bewezen	inbedding	in	de	eigen	regionale	/	categorale	
kwaliteitsorganisatie;

•	 heeft	de	(verkorte)	EKC-basiscursus	gevolgd.

Randvoorwaarden
•	 De	PAM	wordt	voorgedragen	door	de	eigen	regionale	/	categorale	

kwaliteitsorganisatie.
•	 De	randvoorwaarden	voor	het	functioneren	van	de	PAM	berusten	

bij voordragende organisatie.
•	 Het	Accreditatie	Bureau	Cluster	1	(ABC	1)	zorgt	voor	de	erkenning	

van de voorgedragen PAM.
•	 Het	ABC1	heeft	het	recht	deze	erkenning	bij	gebleken	disfuncti-

oneren als PAM, in nauw overleg met de voordragende organisa-
tie, in te trekken. 

11



Toetsgroep en ekc

Wie is mijn PAM?

In onderstaande lijst staan de PAM-men op peildatum november 
2012. Kijk voor de meest recente lijst en de e-mailadressen op 
HAweb (zie volgende hoofdstuk).

Best, Hetty
Boomsma, Louwrens
Breedveldt Boer, Hans  
Peter
Bulder, Ger
Cremers, Jacqueline
Evertse, Adri
Floor, Eveline
Hoornweg, Jacques
Hutten, Frank 

Jaarsveld, Wim van
Lange, Jente
Lansdorp, Daan
Manders, Hans
Marinus, Peter
Nispen, Hans van
Nooijer, Herman de 

Schepp, Peter
Schotsman, Rob
Slangen, Joris
Smeets, P.M.J.H.
Steenhuisen, Edith
Tent, Bert
Toemen, Thea
Wijland, Hans van
 
Categorale PAM-en
Boomsma, Louwrens
Buuren, Joep van
Heuberger, Paul
Daggelders, Gerard
Sanders, Raymond

Curacao
Midden-Nederland
Vlaardingen, Schiedam, Maassluis,  
Hoek v Holland, Westland en Delft
Den Haag
Limburg
Zeeland, ZH Eilanden, Rotterdam
Friesland
Leiden, Gouda, Alphen e.o.
Zwolle, Oost-Flevoland, Drenthe,  
N-Overijssel
Gelderse Vallei
Nijmegen
Gelders Rivierenland
Den Bosch
Twente, Deventer, Slingeland
Breda, Bergen op Zoom
Stedendriehoek/Apeldoorn/Arnhem/
Oost-achterhoek 
Zeeland, ZH eilanden, Rotterdam
Amsterdam
Midden-Brabant
Limburg
Groningen
Almere
Eindhoven e.o.
Alkmaar e.o.
 

PAM RATO
PAM	Justitiële	Geneeskunde
PAM Buitenland
PAM Balintgroepen
PAM Scen
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Waar kan ik als EKC hulpmiddelen vinden?

Gelukkig hoeft u als EKC het wiel niet geheel opnieuw uit te vinden 
als het gaat om onderwijsmateriaal. U kunt uw groepsgenoten wij-
zen op hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn voor het organiseren 
van toetsgroeponderwijs.

HAweb
Op HAweb is ook een groep voor EKC-en opgericht. Hier kunt u 
materialen vinden die voor EKC-en nuttig zijn. U kunt er ook vra-
gen stellen en discussies starten. Op die manier kun u veel van 
elkaar leren.  Wordt daarom lid van de EKC-groep op HAweb  
(www.haweb.nl/groep/erkend-kwaliteits-consulenten-ekc).

Onderwijsmateriaal voor Toetsgroepen van het NHG
Op de site van het NHG (www.nhg.org, scholing ¢ EKC) is onder-
wijsmateriaal voor toetsgroepen (OMTG) te vinden. Hier vindt u 
tal van hulpmiddelen voor het maken van toetsgroeponderwijs 
gerangschikt naar standaard. Ook de PIN’s van het NHG zijn vaak 
bruikbaar bij het maken van onderwijs.

Patiëntenvoorlichtingsmateriaal
Op www.thuisarts.nl van het NHG is een schat aan voorlichtingsma-
teriaal	te	vinden,	gericht	op	patiënten,	maar	ook	prima	geschikt	als	
materiaal voor toetsgroeponderwijs.

FTO-materiaal
Op www.medicijngebruik.nl de site van het Instituut voor Verant-
woord Medicijngebruik (IVM) is materiaal te vinden dat u kunt 
gebruiken voor het voorbereiden van uw FTO. 

Hulpmateriaal bij verslaglegging
Op de site van Linkh (www.linkh.nl) is materiaal te vinden dat te 
gebruiken is bij het maken van een jaarplan, verslagen van bijeen-
komsten en deelnemerslijsten.  
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Toetsgroep en ekc

Hoe blijf ik EKC?

Herregistratie
Na vijf jaar kan u zich opnieuw laten registreren als EKC als u kunt 
aantonen voldoende werkzaam te zijn geweest en deskundigheids-
bevordering te hebben gevolgd voor. 

Kennis
Als u zich als EKC wil laten herregistreren moet u in 5 jaar 20 uur rele-
vante nascholing hebben gevolgd. Hierbij gaat het om alle nascho-
ling die u kunt gebruiken voor uw functie als EKC. Deze 20 uur kunt u 
uiteraard ook gebruiken voor uw herregistratie als huisarts.

•	 De	uren	scholing	die	door	de	PAM	met	de	regionale	WDH	of	Kring	
of ROS worden aangereikt om uw eigen functioneren binnen de 
groep te verbeteren.  

•	 Door	LINKH/NHG	landelijk	aangeboden	scholing/terugkombijeen-
komsten voor EKC-en.

•	 Scholing	van	huisartseninstituten	ten	bate	van	huisartsopleiders	
die over het geven van onderwijs gaan.

•	 Intervisiebijeenkomsten	met	andere	EKC-en.
•	 Onderwijsgerichte	nascholing	voor	Kaderartsen	(die	dan	dus	

gebruikt kan worden voor herregistratie van beide functies).
•	 Congressen	en	andere	cursussen	op	het	gebied	van	scholing,	

onderwijs, werken met groepen en dergelijke.

Ervaring
Een EKC wordt geacht na 5 jaar 40 uur als EKC gewerkt te hebben. U 
doet	er	verstandig	aan	alle	geïnvesteerde	tijd	voor	coördinatie	en	uit-
voeren van EKC-taken in een portfolio te noteren. Het CHBB zal voor 
de herregistratie na 5 jaar om een urenstaat  vragen om te toetsen of 
er voldoende tijd is besteed aan uw EKC-schap. 
In de portfolio kunt u als EKC informatie opslaan zoals: 
•	 alle	uren	die	u	in	de	toetsgroep	besteedt	als	begeleider/voorzitter;	
•	 alle	uren	die	u	besteedt	aan	het	voorbereiden	van	uw	toetsgroep:	
bespreken	met	consulent;	opzoeken	van	onderwijsmateriaal;	
coachen	van	collegae	voorbereiders;	mailen	e.d.;
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•	 alle	uren	die	u	besteedt	aan	verslaglegging	en	verwerking	in	GAIA	e.d.;
•	 alle	uren	die	u	besteedt	aan	maken,	maar	ook	aan	evaluatie	van	het	
jaarprogramma;

•	 overige	uren	ingezet	om	de	toetsgroep	goed	te	laten	functioneren.

Stappen die nodig zijn voor de herregistratie als EKC 
Alle nascholing die u volgt wordt bijgeschreven in uw huisartsendos-
sier in GAIA. Voor de registratie in het college van huisartsen met 
bijzondere bekwaamheden (CHBB) onder EKC moet u de nascholin-
gen, die u als huisarts gevolgd heeft en betrekking hebben op uw 
functioneren	als	EKC,	vanuit	uw	persoonlijke	GAIA-dossier	kopiëren	en	
plakken  naar dit register.  

Dat gaat als volgt:
•	 Log in in uw persoonlijke GAIA-account (www.pe-online.org) met 

BIG-nummer en wachtwoord.
•	 Selecteer in uw account CHBB EKC.
•	 Klik	op	het	volgende	scherm	het	links	gelegen	blokje	‘mijn	dossier’	

aan.
•	 In het volgende scherm klikt u de registratieperiode van het CHBB 

register aan.
•	 U krijgt nu een scherm voor de EKC-registratie met drie onderdelen 

namelijk Deskundigheidsbevordering, Portfolio en Begeleiding 
toetsgroepen.

•	Onder deskundigheidsbevordering kunt u uw nascholing van de 
desbetreffende	periode	toevoegen	door	het	aanklikken	van	‘Toevoe-
gen vanuit huisartsendossier’.

•	 U selecteert dan de nascholing die betrekking heeft op uw hoeda-
nigheid als EKC.

•	 Na	de	selectie	van	cursussen	klikt	u	op	‘volgende’.	De	selectie	ver-
schijnt	en	vervolgens	klikt	u	op		‘opslaan’	waarna	de	selectie	wordt	
toegevoegd aan uw EKC-dossier.

•	 Dezelfde stappen kunt u ook doen voor het derde onderdeel Bege-
leide toetsgroepen. 

•	 In het onderdeel Portfolio kunt u een Word-bestand uploaden met 
daarin een overzicht van de EKC-ervaringsuren van de afgelopen 5 jaar.

15



Toetsgroep en ekc

Lijst van afkortingen

ABC1 Accreditatie Bureau Cluster 1 (voorheen CvAH)
AVG Artsen Verstandelijk Gehandicapten
CvAH                College voor Accreditie Huisartsen (nu ABC1)
CGR Code Geneesmiddelen Reclame   
CHBB College Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden
CME Continuous Medical Education (engelse term voor 

toetsgroeponderwijs) 
DKB Deskundigheidsbevordering 
DTO Diagnostisch Toets Overleg
EKC Erkend Kwaliteits Consulent
FTO Farmaco Therapie Overleg
GAIA Gemeenschappelijke Applicatie Internet Accreditatie
IA-instelling   Organisatie met instellingsaccreditering, verenigd in 

LINKH 
IVM Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
HVRC  Huisartsen en Verpleeghuisartsen Registratie Com-

missie 
IF-H Individueel Functioneren Huisartsen
LESA Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging 
LINKH Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteit Huisart-

senzorg 
LTA Landelijke Transmurale Samenwerkingsafspraak
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 
NIVEL Nederlands Instituut Voor de Eerste Lijn
PAM Perifeer Accreditatie Medewerker
RATO Reizigers Advisering Toets Overleg
ROS Regionale Ondersteuning Structuur voor de eerste 

lijn
SCEN Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland
VERENSO Vereniging Specialisten Ouderenzorg
WDH Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen
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