Scholingsplan Synchroon 2017
Versie juni 2017

Inhoudelijke sandwichscholing
Synchroon organiseert vier keer per jaar een inhoudelijke sandwichscholing voor huisartsen
en praktijkondersteuners. De onderwerpen voor de scholingen sluiten aan bij de binnen
Synchroon actuele thema’s en betreffen zowel inhoud als organisatie van de zorg.
Deze scholingen worden georganiseerd door de multidisciplinaire werkgroepen van
Synchroon. De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Dommel-Aa-Maas (WDHDAM) ondersteunt het logistieke proces en de accreditering van deze scholingen. De
scholingen zijn geaccrediteerd voor huisartsen en praktijkondersteuners en worden zeer
goed bezocht door de doelgroep. Gemiddeld nemen 80 – 100 deelnemers deel aan deze
scholingen.
In 2017 zijn de volgende sandwichscholingen
praktijkondersteuners:
- 16 februari 2017 ouderenzorg
- 11 mei 2017 GGZ
- 21 september 2017 CVRM
- 23 november 2017 Diabetes

gepland

voor

huisartsen

en

Insulinetherapie en spirometrie
Om de deskundigheid op het gebied van insulinetherapie en spirometrie in de eerste lijn te
borgen organiseert Synchroon, in samenspraak met de WDH-DAM deskundigheidsbevordering op dit terrein.
Voor de scholing omtrent insulinetherapie wordt gebruik gemaakt van de bestaande
Langerhansscholing en voor kwaliteit van de spirometrie heeft Synchroon evenals in
voorgaande jaren een samenwerking gecontinueerd met Boehringer Ingelheim (BI).
De samenwerking met BI bestaat uit het faciliteren van geaccrediteerd spirometrie
onderwijs door BI aan huisartspraktijken van Zorggroep Synchroon.
In 2017 wordt door BI de volgende trainingen verzorgd:
Maand
Mei
Juni

Scholing
2 mei 15.00-17.00 Tim Sales expert
8 juni 15.00-17.00 Tim Sales gevorderd
8 juni 18.00-20.00 Tim Sales expert

September 25 september 18.00 20.00 Tim Sales expert
December 13 december 15.00-17.00 Tim Sales expert

Enkele praktijken hebben een incompany training van BI. Deze worden in 2017 voortgezet.
Daarnaast is er een grotere groep POH’s die ook 1x per jaar bij elkaar komt.
In 2017 worden door Langerhans drie opvolgavonden insulinetherapie georganiseerd voor
huisartsen en praktijkondersteuners van Synchroon, te weten op 23 januari 22 maart en 25
oktober 2017. Deze Opvolgavond 2017 Insulinetherapie (in-company) is een vervolg voor
hen die reeds aan insulinetherapie doen en die cursus insulinetherapie in de eerste lijn
hebben gevolgd. Het gaat hierbij om één bijeenkomst en maakt deel uit van Continue
Langerhans Educatie (CLE).
Synchroon zal in 2017 bij huisartsen en praktijkondersteuners een inventarisatie uitvoeren
om de behoefte voor de basiscursus insulinetherapie van Langerhans helder te krijgen.
Afhankelijk van de uitkomst van deze inventarisatie wordt deze basiscursus incompany
georganiseerd dan wel samen werking gezocht met andere zorggroepen.
Synchroon faciliteert ook in 2017 de bijeenkomsten van de POH-ers in de regio Uden-Veghel.
Voor de regio Oss e.o bestaat dit netwerk niet. Synchroon gaat het initiatief nemen om ook
in deze regio bijeenkomsten te faciliteren.
Synchroon faciliteert de lokale netwerkbijeenkomsten GGZ, deze worden 2 – 3x keer per jaar
georganiseerd.
Op 23 maart 2017 organiseert Synchroon voor podotherapeuten een verplichte nascholing.
Tijdens deze nascholing wordt aandacht besteed aan een uniforme manier van het bepalen
van het Zorgprofiel.
Scholingen KIS en andere eHealth applicaties:
•
•
•

Na een update in het KIS worden er instructie filmpjes gemaakt. Er is ook een handleiding op
papier beschikbaar.
Er worden filmpjes gemaakt en online trainingen georganiseerd rondom e-Vita
patiëntenportaal en de ouderenmodule. Ook hier een papieren variant.
Hetzelfde geldt voor een applicatie als Minddistrict

Synchroon heeft de mogelijkheid om zelf beeldopnames te maken en dit te ondersteunen
met audio. Een adviseur heeft deze kennis overgedragen aan Synchroon waardoor we nu
zelfstandig instructie video’s kunnen maken.
Trainingen gebeuren veelal op afstand en worden online verzorgd. Trainingen worden goed
bezocht en de reacties zijn positief. Deze werkwijze is al in gebruik, maar ook nog in
ontwikkeling. Deze manier van werken wordt momenteel geprofessionaliseerd en in 2017
verder uitgebreid.

