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1. Leerpunt KOEL: 

Kwaliteit en onafhankelijkheid centraal 

 

Leerpunt KOEL is een onafhankelijke 

(na)scholingsorganisatie die zich richt op 

kwaliteitsverbetering van zorg. Deze 

kwaliteitsverbetering realiseren wij door het 

ontwikkelen, aanbieden, organiseren en uitvoeren 

van een breed scala (na)scholingen aan 

eerstelijnszorgverleners. 

 

Wij onderscheiden ons ten opzichte van andere 

nascholingsorganisaties in de zorg, omdat wij de 

grootste niet- gesponsorde en onafhankelijke 

nascholingsorganisatie voor 

eerstelijnszorgverleners in Nederland zijn.  

We kiezen er bewust voor om scholingen te 

ontwikkelen met inhoudsdeskundigen op diverse 

gebieden, zonder inmenging van bijv. de farmacie.  

Dit maakt ons als nascholingsorganisatie in 

Nederland uniek. In tegenstelling tot andere 

aanbieders van scholingen in de zorg, hanteren wij 

geen contributiesysteem.  

 

De LHV Kringen in Zuid-Holland Zuid en Rotterdam 

betaalden ons tot 2016 een bijdrage voor het 

onderhouden van de accreditering en PAM-functie. 

Daarmee zorgen wij voor de uitvoering van de LHV-

kwaliteitsnota. Vanaf 2016 is dit omgezet naar een 

directe factuur voor alle individuele huisartsen in het 

verzorgingsgebied van deze Kringen gebaseerd op 

de kosten van de PAM-functie bij KOEL.  
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2. Doelgroepen 

 

Leerpunt KOEL heeft in 2016 een gevarieerd 

aanbod van scholingen ontwikkeld en uitgevoerd  

voor zowel individuele zorgverleners als voor 

diverse zorgorganisaties. 

 

Zorgverleners 

  Huisartsen    

  Praktijkondersteuners (S en GGZ) 

 Verloskundigen 

  Doktersassistenten                 

  Fysiotherapeuten   

 Assistentes van verloskundigen      

  Logopedisten     

 Eerstelijnspsychologen     

 Diëtisten         

  Oefentherapeuten 

 Ergotherapeuten 

 Wijkverpleegkundigen 

 Specialisten Ouderengeneeskunde 

 Diversen: apothekers, 

apothekersassistentes, cardiologen, 

sportartsen, internist /neurologen, 

psychiaters , forensisch artsen, 

bedrijfsartsen, orthopedisch chirurg, 

gynaecoloog, artsen manuele 

geneeskunde en homeopathisch arts. 

 

Organisaties 

 Gezondheidscentra in Rotterdam, 

Gorinchem en Dordrecht 

 Huisartspraktijken uit Schoonrewoerd, 

Maassluis, Rotterdam, Nieuwendijk, 

Gorinchem 

 Huisartsen op 1 lijn (Dordrecht), Stichting 

Capelse Huisartsen, Stichting 

Samenwerkende Huisartsendiensten 

Rijnland 

 Huisartsposten: CHPR, Dordrecht, 

Klaaswaal, Gorinchem, Doetinchem, 

Zoetermeer, Heinkenszand, Zierikzee, 

Vlissingen 

 Huisartsen organisatie Oost-Gelderland 

(HOOG) Ruurlo 

 

 Thoon (Twentse Huisartsen Onderneming 

Oost Nederland)  

 Zorggroepen: Hoekse Waard, West-

Alblasserwaard 

 Verloskundigen-praktijken: Hoogvliet, 

Hilversum, Raalte, Kampen, SFC 

 Careyn 

 Ziekenhuizen, o.a. Ikazia, Spijkenisse 

Medisch Centrum, Erasmus MC, SFG 

Rotterdam 

 Huisartsenkring West Brabant en 

Huisartsengroep Breda e.o. 

 NVDA 

 WDH’s (Midden Nederland, HOZL-Heerlen 

 WDA’s (Zeeland, West-Brabant) 

 DOKH 

 ZEL 

 

 
3. Scholingsactiviteiten 

 
 

In 2016 hebben we 4.599 cursisten bijgeschoold 

tijdens 251 nascholingen op 142 verschillende 

onderwerpen. In totaal zijn er 17.912 uren 

geaccrediteerde nascholing gevolgd bij Leerpunt 

KOEL. 

Qua doelgroep zijn de doktersassistenten de 

grootste “afnemers” (2.256), gevolgd door 

huisartsen (1.574), verloskundigen (381)   

en POH (247). 

   

Nieuw in 2016 

In 2016 zijn er diverse thema’s doorontwikkeld tot 

(ver)nieuwde scholingen voor het jaarprogramma 

2016. Thema’s van deze scholingen waren: 

 Agressie 

 Zelfzorgadviezen: nieuwe onderwerpen 

 NHG-standaarden 

 Klinische lessen 

 Praktijk van de toekomst (3 nieuwe 

thema’s) 

 Rockanjeweekend: programma met 7 

huisartsenscholingen 

 KOEL à la carte 
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In 2016 is binnen de kaders van een cyclus, 

genaamd “KOEL a la Carte”, een serie scholingen 

voor multidisciplinaire doelgroepen georganiseerd.  

Dit initiatief is genomen, om multidisciplinaire 

scholingen op een “andere manier” op het netvlies 

te krijgen en te promoten. Niet alle scholingen zijn 

doorgegaan, maar enkele goed bezochte 

multidisciplinaire bijeenkomsten waren o.a.  

Arbeidsrecht, Palliatieve sedatie in de praktijk en 

Wondzorg. 

 

Opvallende scholingsactiviteiten 2016 

Terugkijkend op het jaar 2016 springen de 

deelnemersaantallen van het  

Doktersassistentencongres 2016 met 95 

deelnemers en de scholingscyclus ‘Summerschool’ 

met 107 deelnemers direct “in het oog”. 

Daarnaast heeft Leerpunt KOEL ook tijdens de 

Huisartsenbeurs in april 2016 een tweetal 

workshops georganiseerd voor Doktersassistenten. 

De belangstelling voor deze workshops ( SOH, en 

Omgaan met moeilijke mensen) was erg groot, 80 

deelnemers per workshop, hetgeen een succes 

genoemd mag worden. 

 

Van de nascholingen is een Top 10 opgemaakt, 

gebaseerd op het aantal deelnemers in 2016: 

1. Workshops SOH en Omgaan met Moeilijke 

mensen Huisartsenbeurs  (beiden 80)  

2. Nierfalen, NsadM (DA, 58) 

3. KNO-problematiek i.sm. ASZ (DA, 58)  

4. Ziekte van Lyme, NsadM (DA, 54) 

5. Breastclinic i.s.m. ASZ (DA, 52) 

6. Winterreis (HA, 48) 

7. EKC symposium (HA, 43)  

8. Minisymposium Parkinsonnet i.s.m. 

Steunpunt KOEL (divers; veel FYS, 43) 

9. BMRO, meldingsplichtige ziekten (DA, 43) 

10. BIBHEP (HA, 33) 

 

Gezamenlijke scholingsactiviteiten Steunpunt  

en Leerpunt KOEL 

In 2016 hebben Steunpunt KOEL en Leerpunt 

KOEL een tweetal  scholingsbijeenkomsten 

gezamenlijk georganiseerd, t.w. de bijeenkomst 

“CVA-(na) zorg, uw zorg” bij ZGWA op 18 mei en  

 

het “Minisymposium Parkinsonnet” op 29 

september. Deze activiteiten komen voort uit bij 

Steunpunt gestarte projecten, welke hebben geleid 

tot een scholing op dit thema.  

 

Ontwikkelingstraject Triage-opleiding 

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van de 

opleiding Triage voor doktersassistenten. Dit 

ontwikkeltraject moest leiden tot het starten van een 

geaccrediteerde Triage-opleiding voor 

Doktersassistenten in 2016, maar deze deadline 

werd niet gehaald om twee redenen:  

1. De inhoud en vorm waren weerbarstiger 

dan vooraf ingeschat.  

2. De acquisitie was eveneens moeizamer 

dan verwacht.  

 

Communicatie 

Met Nijgh is gekeken naar een onze PR in relatie tot 

de lopende projecten en activiteiten en de 

vernieuwde website. De ontwikkeling van de nieuwe 

website heeft (te) lang geduurd en veel energie 

gekost. Gelukkig is de ingebruikstelling nog wel 

parallel gegaan met het uitbrengen van de 

scholingsgids 2017.  

Verder hebben we hard gewerkt om op het netvlies 

te komen en te blijven van LHV, NHG en NvDA.  

 

Specifieke scholingsactiviteiten Rotterdam 

 

Nascholing aan de Maas 

In de bestaande scholingscyclus Nascholing aan de 

Maas zijn in 2016 specifiek in en/ voor Rotterdam, in 

overleg met de Huisartsenkring Rotterdam, 11 

scholingen gerealiseerd in locatie ”De Esch”. 

Onderstaande thema’s waren in deze cyclus nieuw: 

- ADHD/ADD bij kinderen 

- ABCDE bij kinderen 

- Verslaving, hoe signaleer je? 

- Kindercardiologie 

- Neurologie 

- Nierfalen 

- Ziekte van Lyme 

- Zikavirus 
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Scholingen i.s.m. Rotterdamse ziekenhuizen 

Daarnaast is specifiek, i.s.m. de Rotterdamse 

Ziekenhuizen (Ikazia, Erasmus, SFG) 3x de 

nascholing “De lever, van Vet tot Virus” binnen de 

kaders van het BIBHEP-programma georganiseerd. 

Met ondersteuning van Leerpunt KOEL heeft Liver-

doc het BIBHEP-programma ter bewustwording van 

chronische hepatitis bij 76 huisartsen onder de 

aandacht kunnen brengen. 

 

Scholingen i.s.m. LOVAH Rotterdam 

KOEL heeft in 2016 een viertal scholingen 

georganiseerd voor LOVAH, regionale organisatie 

van aspirant huisartsen in Rotterdam, welke 

specifiek gericht waren op AIO’s. In totaal hebben 

hier 50 aspirant huisartsen aan deelgenomen. 

 

 

4. Accreditering en IA 

 

Wij zijn een nascholingsinstelling met 

instellingsaccreditatie voor verschillende 

beroepsgroepen waardoor we zelfstandig bevoegd 

zijn nascholingen te accrediteren voor Cluster 

ABC1, NVDA, VnVN en NVvPo. Daartoe hebben wij 

2 zogenaamde Perifere Accrediteringsmedewerkers 

(PAM) in dienst en een administratief medewerker. 

Alle intercollegiale toetsing in de regio ZW 

Nederland wordt via ons geaccrediteerd.  

Daarnaast worden ook vele andere scholingen (bijv. 

klinische lessen, huisartspost - en zorggroep-

scholingen) via ons geaccrediteerd. In 2016 zijn er 

binnen deze activiteiten, 13.773 uren scholingen 

van derden geaccrediteerd. Dit aantal is iets lager 

dan in 2015, met als belangrijkste oorzaak dat 

diverse externe organisaties eigen 

instellingsaccreditatie hebben aangevraagd, 

waardoor ze de eigen scholingen kunnen 

accrediteren. 

 

 

 

5. Samenwerking 

 

In 2016 werkten wij samen met de volgende 

opdrachtgevers en partners: 

 

 NVDA 

 DOKh-Alkmaar 

 NHG 

 Huisarts-Kringen Rotterdam en Zuid-

Holland Zuid 

 WDA’s Zeeland, Midden Nederland ,  

West-Brabant 

 Kringen verloskundigen 

 Centrale Huisartsen Post Rijnmond 

 Hogeschool Rotterdam / Brederode 

 Erasmus Universiteit Rotterdam / Skillslab 

 Erasmus opleidingsinstituut 

 Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 

 Helder-Kliniek Rotterdam 

 Equipe Zorgbedrijven (Velp) 

 MRI-centrum  

 RLM 

 1
e
 lijn Amsterdam 

 BLOOM 

 GGD-Rotterdam 

 Precision 

 SIM-Rent 

 Stichting Capelse Huisartsen 

 Liverdoc / BIBHEP 

 FARR 

 CAHAG 

 ZEL Naaldwijk 

 LOVAH 

 

 

6. Financiën 

 

Zie financieel jaarverslag 2016. 

 

 

 

7. Governance en toezicht 

 

Leerpunt KOEL is een BV. De onderneming wordt 

geleid door A.J. Evertse, directeur.  

 

De B.V. heeft een Raad van Commissarissen (RvC) 

bestaande uit 5 leden die in 2016 vijf keer bij elkaar 

kwamen.  
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Colofon 

 

Dit is een uitgave van Leerpunt KOEL 

 

Leerpunt KOEL is onderdeel van de regionale  

ondersteuningsstructuur (ROS) Steunpunt KOEL. We richten  

ons op kwaliteitsverbetering van zorg door ondersteuning en  

opleiding van eerstelijnszorgverleners.  

 

Leerpunt KOEL 

IJsselmeer 34 

3332 EX ZWIJNDRECHT 

Tel. 078-61930168 

www.leerpuntkoel.nl 

 

Eindredactie 

Charlotte Hol, communicatiemedewerker  
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