Aanbod Diagnostisch Toets Overleg
Atalmedial
In 2014 zijn wij gestart met een nieuw nascholingsaanbod aan huisartsgroepen in de vorm van DTO's.
Deze DTO's hebben één doelstelling:
Het bevorderen van zinnig en zuinig aanvragen van laboratoriumdiagnostiek.
Deze DTO’s zijn in eigen beheer ontwikkeld door onze klinisch chemische staf en voor de volgende
probleemgebieden bieden we nu DTO’s aan:
 Anemie
 Schildklieraandoeningen
 Nieraandoeningen
 Algemeen Bloedonderzoek
 Allergie
De DTO’s worden bij voorkeur in Hagro- of FTO-verband gegeven en de tijdsinvestering is beperkt. In
2014 zijn meer dan 40 DTO’s gegeven en de reacties zijn zeer enthousiast!
Voor meer informatie over de opbouw en werkwijze van de DTO’s klik hier voor een kort overzicht.
Indien u interesse heeft in deze nieuwe vorm van nascholing door ons klinisch chemisch laboratorium,
kunt u een e-mail sturen naar accountmanagement@atalmedial.nl. Uw regio accountmanager neemt
dan contact met u op voor het maken van een scholingsafspraak.
SHO Centra voor medische diagnostiek
SHO stelt zich als doel om overbodige diagnostiek terug te dringen door de juiste diagnostiek bij de
juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek of het aanvragen van diagnostiek op onjuiste
indicatie te voorkomen. Het diagnostisch toetsoverleg kan u hierbij helpen.
Het diagnostisch toetsoverleg (DTO) is een moment van intervisie waarbij uw eigen aanvraaggedrag
gespiegeld wordt met dat van andere aanvragers. Er wordt gediscussieerd over de relevante
richtlijnen en u wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. SHO verzorgt op verzoek van HAgroepen DTO's over afgestemde onderwerpen. Op dit moment zijn de onderwerpen anemie,
leverfunctiestoornissen en nierfunctiestoornissen actueel.
Spiegelinformatie helpt u om zelfstandig uw aanvraaggedrag te vergelijken met de SHOreferentiegroep. Deze wordt op verzoek aan u verstuurd. In een overzichtelijk rapport vindt u de
jaarstatistieken van de door u aangevraagde diagnostiek, uitgezet tegen de SHO-referentiegroep.
Nascholing biedt u de mogelijkheid om kennis en bekwaamheid op peil te houden. Mogelijke
onderwerpen zijn: bloedafname, microbiologische diagnostiek, allergie, urine-onderzoek, drugs of
abuse, leverfunctiestoornissen en anemie. Maatwerk over andere onderwerpen is bespreekbaar.
Over verschillende onderwerpen zijn naslagdocumenten beschikbaar zoals urineonderzoek en
diagnostiek naar allergie en drugs of abuse. Klik hier om naar naslagdocumenten te gaan.
Wanneer u geïnteresseerd bent in een DTO voor uw praktijk of zorggroep, dan heeft SHO
aanvullende informatie nodig om het DTO voor u op maat te ontwerpen. Neemt u hiervoor contact op
met Holger de Wolf, klinisch chemicus via h.dewolf@sho.nl of Myriam Roelofs, klinisch chemicus via
m.roelofs@sho.nl.
Voor de folder klikt u hier.
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