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Organisatie scholingen door vakgroepen ZGT in 

samenwerking met WDH Twente (revisie 6 oktober 
2016) 
 

Inleiding: 

Vakgroepen van ZGT organiseren regelmatig symposia / scholingen voor onder meer de 

huisartsen in de regio. 

De mogelijkheid bestaat om deze scholingen voor de huisartsen in de regio Twente 

(Almelo e.o., Hengelo en Enschede) volledig te accrediteren door de WDH *). Voordelen 

hiervan zijn dat de kwaliteit van de huisartsenscholing is geborgd, de scholingen 

geplaatst worden op de WDH-agenda, een goede opkomst wordt bevorderd, het 

bijschrijven van accreditatiepuntendoor de WDH wordt geregeld en de uitnodigingen door 

de WDH worden verzorgd. Om de accreditatie door de WDH te laten regelen is het van 

belang om te voldoen aan de criteria van de WDH Twente. 

 Voor het toekennen van accreditatie is het noodzakelijk dat er een huisarts (EKC: 

erkend kwaliteitsconsulent) participeert in de voorbereiding 

 Deze huisarts vermeldt dient te staan op de uitnodiging en het logo van de WDH 

eveneens op de uitnodiging staat.  

 

Hieronder een overzicht van de te ondernemen stappen: 

 
Proces volledige accreditatie door WDH 

Organiserende vakgroep informeert bureau ZGT lijn 1-2 (zgtlijn1-2@zgt.nl)over 

het voornemen een scholing te organiseren met als inhoud: titel en inhoud 

scholing en gewenste datum, zo mogelijk 6 maanden voorafgaande aan de 

geplande datum! 

 

Afhankelijk van de intensiteit van de samenwerking tussen specialist en huisarts 

kan de WDH verschillende diensten leveren o.a. de uitnodigingen versturen, de 

aanmeldingen registreren (hiervoor kan het mailadres 

nascholingen@huisartsenkringtwente.nl gebruikt worden), een re minder 

versturen, cursusmappen regelen.  

Hiertoe dient een begroting gemaakt te worden: kosten uitnodiging, accreditatie, 

locatie e.d. 

 

ZGT lijn 1-2 checkt de datum met de WDH kalender (zie ook: www.wdhtwente.nl) 

en de relatiebeheerder koppelt de informatie terug naar de organiserende 

vakgroep. 

 

http://www.wdhtwente.nl/
mailto:zgtlijn1-2@zgt.nl
http://www.wdhtwente.nl/
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Na afstemming en overeenstemming met de vakgroep over de datum stuurt ZGT 

lijn 1-2:  

 een mailbericht met titel en inhoud scholing en geplande datum naar: 

'Nienke Wools' n.wools@huisartsenkringtwente.nl in cc aan 

c.rijk@huisartsenkringtwente.nl  

 

 een mailbericht (aankondiging) met titel en inhoud scholing en geplande 

datum naar bureau communicatie met het verzoek tot ondersteuning voor 

de organiserende vakgroep en plaatsing aankondiging in de nieuwsbrief. 

 Tevens past ZGT lijn 1-2 de kalender op de website www.eentweezgt.nl 

aan.  

 

De WDH bespreekt tijdens de eerstvolgende KCHT vergadering 

(Kwaliteitscommissie Huisartsen Twente) of het voorgestelde programma aansluit 

bij de doelgroep huisartsen en bepaalt of de WDH hiervoor accreditatie kan 

aanvragen. Bij akkoord programma wordt tijdens de vergadering een EKC 

huisarts aangewezen die participeert in de voorbereidingscommissie van het 

voorgestelde congres / symposium. Deze EKC-arts neemt contact op met de 

organiserende vakgroep. Voor een overzicht: zie CHBB/ selectie postcode  

De aanvraag voor accreditatie dient 2 maanden voorafgaande aan de 

nascholingsactiviteit te geschieden door volledige invulling en verzending van het 

door de EKC-arts ingevulde GAIA- registratieformulier. De uitnodiging, c.q. het 

programma, de materialen cursus en tijdpad voorbereidende activiteiten, dienen 

eveneens 2 maanden voorafgaande aan de scholingsactiviteit te worden 

opgestuurd naar: 'Nienke Wools' n.wools@huisartsenkringtwente.nl in cc aan 

c.rijk@huisartsenkringtwente.nl 

 

Uitvoering scholing en registratie presentie door organiserende vakgroep 

 

Organiserende vakgroep verstuurt na afloop van de scholing de presentielijst en 

presentaties naar'Nienke Wools' <n.wools@huisartsenkringtwente.nl 

In cc aan c.rijk@huisartsenkringtwente.nl 

 

WDH verzorgt de accreditatie 

 
Aantal accreditatiepunten: 

De scholing levert per uur 1 punt op (sociale activiteiten worden hierop in mindering 

gebracht). 

 

Overige mogelijkheden 

 

Indien een vakgroep zelf scholing wil organiseren en deze alleen wil laten accrediteren 

door de WDH is dit mogelijk. In die gevallen dient de organiserende vakgroep in 

samenwerking met een huisarts (aanbevolen wordt een EKC huisarts) een programma 

samen te stellen welke accrediteerbaar is. De vakgroep vult samen met de betrokken 

huisarts een GAIA-formulier in stuurt deze naar: naar ‘Nienke Wools' 

n.wools@huisartsenkringtwente.nl 

In cc aan c.rijk@huisartsenkringtwente.nl 

In dit geval verzorgt de vakgroep zelf de uitnodigingen. Wel rekening houden met de 

nascholingsagenda! 

mailto:n.wools@huisartsenkringtwente.nl
mailto:c.rijk@huisartsenkringtwente.nl
http://www.eentweezgt.nl/
mailto:n.wools@huisartsenkringtwente.nl
mailto:c.rijk@huisartsenkringtwente.nl
mailto:c.rijk@huisartsenkringtwente.nl
mailto:n.wools@huisartsenkringtwente.nl
mailto:c.rijk@huisartsenkringtwente.nl
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Kosten voor de accreditatie:  

Tarief is afhankelijk van welke categorie van toepassing is. 

Categorie A: ongesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profitsector: € 

242,- incl. BTW 

Categorie B: Gesponsorde nascholing van een aanbieder uit de non-profitsector of 

nascholing van een aanbieder uit de profit-sector, (bijv. farmaceutische industrie): 

€ 544,50 incl. BTW 

 

Let op: 

Indien een scholing gesponsord wordt, voor meer dan 25% van de begroting of het 

bedrag van € 2500, - overschrijdt, kan de WDH niet accrediteren. In dit geval wordt de 

vakgroep geadviseerd om rechtstreeks de aanvraag te doen*)  

 

Uitzonderingen ten aanzien van de kosten: 

Voor nascholingen die op initiatief van de WDH of gezamenlijk met ZGT worden 

georganiseerd (Kiek’n, Kwartetten, Boerhaave enz.) worden geen kosten in rekening 

gebracht. 

 
*) 

Indien het regio overschrijdende scholingen betreffen kan de WDH niet accrediteren. In 

dat geval kan gebruik gemaakt worden van de ZGT-academie. De organisatie blijft een 

aangelegenheid van de vakgroep. 

 

Wanneer de vakgroep de organisatie volledig (inclusief accreditatie) zelf wil uitvoeren kan 

bureau ZGT lijn 1-2 de scholingen wel bekend maken via de nieuwsbrief van en voor de 

eerste en tweede lijn en agenderen op de website www.eentweezgt.nl 

Houdt ook in dit geval met de planning rekening met de nascholingsagenda van de WDH.  

http://www.eentweezgt.nl/

