
 

 

Zorgorganisatie Eerste Lijn 

“Wij zijn er voor alle eerstelijnszorgverleners in de regio DWO en NWN. Wij faciliteren hen om 

kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde persoonsgerichte zorg te realiseren en landelijke en regionale 

ontwikkelingen naar hun praktijk te vertalen.” 
 

Deskundigheidbevordering in regio DWO en NWN 

Document ter kennisgeving aan waarnemers en huisartsen in dienst in de regio 

Opgesteld door Wagro WSD en ZEL (juni 2017) 
 

 

 

 

 

  

ZEL Deskundigheidbevordering  

ZEL Deskundigheidbevordering (ZD) biedt nascholingen om de deskundigheid van diverse 

eerstelijnszorgverleners te ontwikkelen en te behouden.  

Verder organiseert ZD voor de huisartsen die een zorgpad contract hebben afgesloten, chronische 

zorg scholingen. Het actuele aanbod en de tarieven zijn te vinden in de agenda. Link 
 

Huisartsen Coöperatie Westland Schieland Delfland.  (HC WSD) 

HC WSD is aandeelhouder van ZEL. Er zijn bij de coöperatie 202 * huisartsen werkzaam in de 

regio NWN – DWO aangesloten.   

De HC WSD koopt, namens de huisartsen, nascholingen in bij ZEL.  

*Peildatum juni 2017 

Hoe is de financiering van nascholingen geregeld?  

Voor ZEL nascholingen bestaan diverse financieringsstromen en daardoor verschillende tarieven.  

Uitgebreide informatie over de financiering kunt u vinden via deze Link.  
 
Huisartsen in de regio NWN - DWO, die lid zijn van HC WSD, betalen jaarlijks een verplichte 
contributie voor nascholingen. Met dit abonnement kunnen huisartsen 21 uur geaccrediteerde 
nascholing volgen. Deze nascholing wordt aangeboden in de vorm van een Eendaagse en een 
Tweedaagse. Tevens organiseert ZEL voor EKC medewerkers die lid zijn van HC WSD jaarlijks een 
nascholing.  

http://www.nascholing-zel.nl/actueel.html
http://www.nascholing-zel.nl/agenda-actueel.html
https://zel.nl/nascholing/financiering/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE9sKjq67UAhWSKFAKHaVyANIQjRwIBw&url=http://www.iconarchive.com/show/flat-finance-icons-by-graphicloads.html&psig=AFQjCNFZO3M5B5eea_igU0-fRElR6DA-Ug&ust=1497014362814309


 

 

 

Contactgegevens 

ZEL secretariaat@zel.nl    HC WSD bestuur hcwsdbestuur@gmail.com 

Nascholingen nascholing@zel.nl   HC WSD lidmaatschap officemanagement@zel.nl 

PAM/accreditatie accreditatie@zel.nl  HC WSD scholingen jrolfes@zel.nl   

Wagro: WagroWSD@lhv.nl  

Waarom een nascholingsabonnement? 

Via de nascholingsbijdrage wordt onder andere de functie van Perifeer Accreditatie 

Medewerker (PAM) en de instellingsaccreditatie bekostigd. Hiermee kunnen de scholingen die 

aangeboden worden (ook vanuit de ziekenhuizen en huisartsenposten)  door de eigen 

beroepsgroep worden beoordeeld en geaccrediteerd. Ook intervisiegroepen en toetsgroepen 

worden door de PAM geaccrediteerd.  

 

 

Wat betekent dit voor de waarnemer werkzaam in de regio DWO - NWN?  

Een HC WSD lidmaatschap met bijbehorend nascholingsabonnement kost €1300,-*. 

Hiervoor heeft de waarnemer naast de eerder genoemde scholingen ook toegang tot de 

chronische zorg scholingen. De mogelijkheid voor waarnemers om deel te nemen aan de 

chronische zorg scholingen wordt elk jaar opnieuw bekeken. 

*Peildatum juni 2017 

 

 

 
Geen lid van HC WSD en wel een regionale nascholing volgen?  

Indien u geen lid bent van HC WSD en aan een scholing wil deelnemen, kunt u dit kenbaar 

maken via nascholing@zel.nl .Aangezien leden van HC WSD voorrang hebben op deelname, 

wordt u op een wachtlijst geplaatst. Een week voorafgaand aan de scholing hoort u of u  

geplaatst kunt worden. De kosten voor deelname kunt u vinden bij de desbetreffende scholing 

op de nascholingsagenda.  

 

 
Geen lid van HC WSD  en wel intercollegiale toetsgroepen laten accrediteren?  

Indien de intervisiegroepen en toetsgroepen worden geaccrediteerd door de  PAM van ZEL 

krijgen niet-leden een factuur. De kosten hiervan zijn jaarlijks en vooralsnog bepaald op €80,-

per persoon.  Dit bedrag kan gelden voor meerdere intervisiegroepen/toetsgroepen indien 

deze via dezelfde Pam zijn geaccrediteerd.   

 

 

Werkgroepen 

Er zijn vier verschillende werkgroepen actief vanuit het abonnement, te weten, K&D (Kennis en 

Deskundigheid: huisartsen), WDH - ZEL (Werkgroep Deskundigheid Huisartsen), WDP 

(Werkgroep Deskundigheid Praktijkondersteuners) en WDA (Werkgroep Deskundigheid 

doktersassistentes).  
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