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Datum: juni 2020 
 
Betreft:  Hoe kunnen niet-leden HC WSD toch accreditatie ontvangen.  
 
 
Geachte huisarts,  
 
 
Uitleg over financiering: 
De leden van HC WSD dragen jaarlijks financieel bij om de PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker) en de 
instellingaccreditatie mogelijk te maken. Uit deze bijdrage worden onder andere de toetsgroep accreditaties 
bekostigd.   
U kunt gebruik maken van deze dienst tegen een financiële bijdrage van €90,- exclusief btw. 
Dit tarief is voor werkzaamheden verricht door de HC WSD PAM tijdens een kalenderjaar. Het is op naam en 
geldig voor alle toets groepen waaraan u dat jaar deelneemt.  
 
Aanvraag verloopt via EKC: 
De HC WSD PAM kan uw punten verwerken mits de EKC de aanvraag bij ZEL indient. 
Het is belangrijk dat uw naam en bigregistratie nummer vermeld wordt op het jaarplan wat ingediend wordt 
door de EKC. Uiteraard ook op de presentielijst van de bijeenkomsten die u heeft bijgewoond.  
 
Aanmelden voor accreditatie niet lid HC WSD: 
Stap 1: 
Bent u nog niet bekend bij ons? Vraag dan een ZEL account aan, ga naar de site of rechtstreeks via deze link. 
U ontvangt dan van ons een mail met inloggegevens. Waarna u kunt overgaan naar stap 2. 
 
Stap 2:  
Indien u al een ZEL account heeft kunt u bovenstaande handeling overslaan. Voor het aanmelden gaat u naar 
de site van ZEL of klik rechtstreeks op deze link.  
Hier kunt u zich aanmelden, u komt dan gelijk in de iDEAL omgeving. Via de mail ontvangt u de bevestiging 
van inschrijving en de factuur. Vanaf betaling zullen toetsgroep punten worden bijgeschreven.  
 
Voor de duidelijkheid het aanvragen van accreditatie is voor één kalenderjaar. Wilt u in het nieuwe jaar weer 
gebruik maken van de mogelijkheid tot bijschrijven van uw toetsgroep punten dan dient u zich weer opnieuw 
aan te melden. Zie stap 2. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met 
mij opnemen mail: jrolfes@zel.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
J.J. Rolfes  
Nascholingscoördinator 
ZEL Deskundigheidbevordering B.V.  
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