
                                                                     

       

 

De Wagro Zuidoost Brabant is een feit! 

Na een intensieve voorbereidingsperiode zijn wij zeer blij te kunnen melden dat de Wagro Zuidoost 

Brabant van start gaat. 

De Wagro (waarneemgroep) brengt waarnemende huisartsen, hidha’s en aios bij elkaar en is de stem 

van deze doelgroep in de regio Zuidoost Brabant. Een belangrijke ontwikkeling die eraan bijdraagt dat 

waarnemers en hidha’s op lokaal en regionaal niveau een gezicht hebben en aanspreekbaar zijn. 

Bovendien vindt de Wagro Zuidoost Brabant het belangrijk dat deze groep zich thuis voelt binnen de 

LHV en kring én dat zij gehoord wordt. 

Wagro Zuidoost Brabant: 

 Is hét aanspreekpunt en behartigt de belangen voor de niet-gevestigde huisartsen in Zuidoost 

Brabant; de Wagro is een actieve gesprekspartner voor huisartsen, huisartsenposten, LHV-

kring, LHV-regiobureau en LHV-Wadi (de landelijke Wagro). 

 Is dienstverlenend; de Wagro verzorgt geaccrediteerde nascholingen, netwerkborrels, FTO/ 

DTO-groepen en heeft een vraagbaakfunctie. 

 Verbindt; de Wagro organiseert bijeenkomsten, al dan niet in kader van nascholing, verbindt 

via HAweb en social media, en tussen gevestigde en niet-gevestigde huisartsen. 

Wagro-café – nascholing  

In het najaar van 2018 vindt de aftrap plaats van nascholingsactiviteiten specifiek voor waarnemers, 

hidha’s en aios. De Wagro heeft hiervoor samenwerking gezocht met KOH, dé nascholingsorganisatie 

in de regio. Gezamenlijk bieden Wagro en KOH, al dan niet in samenwerking met de LHV Academie, 

interessante, geaccrediteerde nascholingen aan én creëren daarnaast ruimte voor het sociale aspect: 

het ontmoeten van elkaar onder het genot van een hapje en drankje.  

 

De uitnodiging voor de eerste nascholing ontvang je binnenkort via ons per mail. Hierbij ontvang je 

ook een persoonlijke kortingscode die je bij inschrijving op de KOH-website kunt verzilveren. Mocht je 

nog geen account op de website van KOH hebben, dien je je eenmalig te registreren. 

 

 

LHV-Huisartsenkring Zuidoost Brabant 

Samen met de Huisartsenkring wil de Wagro activiteiten organiseren waarbij de gevestigde en niet-

gevestigde huisartsen de kans krijgen met elkaar van gedachten te wisselen over uiteenlopende 

onderwerpen. Tevens zal de Wagro de ledenvergaderingen van de Huisartsenkring bijwonen en 

daarbij de stem van de waarnemers en hidha’s vertegenwoordigen. In het kringbestuur wordt de 

Wagro vertegenwoordigd door Anoek Nietsch, waarnemend huisarts en portefeuillehouder Wagro. 

http://www.stichtingkoh.nl/


                                                                     

HA-web platform – social media  

De Wagro probeert via social media en met name via ons elektronisch platform HAweb zoveel 

mogelijk contact te onderhouden met de achterban door middel van het plaatsen van educatieve en 

informatieve stukken. Tevens is er de mogelijkheid vragen te stellen op het platform. Belangrijke 

zaken uit de waarnemers discussie-app worden hier ook besproken. Waarnemers en hidha’s kunnen  

ons ook bereiken via ons email-adres huisartsenkringzob@lhv.nl. 

 

Niet-gevestigde huisartsen die LHV-/kringlid zijn hebben al toegang tot de HAweb-groep ‘LHV 

Huisartsenkring Zuidoost Brabant’. Daarnaast worden zij toegevoegd aan de HAweb-groep ‘Wagro 

Zuidoost Brabant’. Mocht je van een of beide groepen geen deel willen uitmaken, dan kun je je 

eenvoudig hiervoor afmelden door in de linkerbalk op ‘groep verlaten’ te klikken.  

 

 

De commissie Wagro 

De commissieleden zijn actief betrokken. Je zult de commissieleden ontmoeten op de activiteiten van 

de Wagro. Ook kun je de Wagro bereiken via de HAweb-groep ‘Wagro Zuidoost Brabant’ of het e-

mailadres huisartsenkringzob@lhv.nl 
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