ZONH Achterstandsfonds
Herijkingsjaar 2019

Wat is een achterstandswijk?
De sociaaleconomische status van een wijk bepaalt of een huisarts aanspraak mag maken op de
Achterstandsfondsgelden. Het CBS berekent de Achterstandsindex per 1 januari 2019 aan hand
van de volgende criteria*.

Percentage niet-actieven
– niet studenten:
(personen met
werkloosheidsuitkering,
arbeidsongeschikten,
pensioenontvangers,
bijstandontvangers,
werkstudenten)

Percentage inwoners
met een relatief laag
inkomen

* Het criterium omgevingsdichtheid is komen te vervallen

Percentage inwoners
met een
migratieachtergrond
(niet-Westerse komaf)
in de wijk

Doel achterstrandsfonds
Doel Achterstandsfondsen landelijk
Ondersteunen van huisartsenpraktijken in
achterstandswijken om de kwaliteit van
huisartsenzorg en het werkplezier van de
huisarts te bevorderen door het financieren van
projecten gericht op het voorkomen en
verhelpen van knelpunten die door de
huisartsenpraktijken worden ervaren.

Herijking 2019
Op basis van drie criteria;
Op basis van de gehele postcode positie;
Meer achterstandswijken geïndiceerd in meer gemeenten;
Opslagtarief per patiënt verhoogd;
Fondsbedrag gelijk gebleven. Wel ontstaan enorme
verschuivingen bij de fondsen onderling.
Tot 2019 € 5,92 per inwoner bij landelijk afkappunt van ….
Inwoners.
Per 1 jan € 3,64 per inwoner bij landelijk afkappunt van
1.500.00 inwoners

Gemeenten met achterstandswijken
2019 ZONH-regio
Nieuwe gemeenten met
achterstandswijken worden
in 2019 ondergebracht bij
de bestaande fondsen. In
2019 (overgangsjaar) zal
gezocht worden naar een
definitieve indeling.

Den Helder

Alkmaar

Zaandam
Haarlem

Hoorn

Wie doet wat?
RolverdelingZONH, regionale
huisartsenorganisaties en zorgverzekeraar:
De projectaanvragen en verantwoording van de
inzet van de gelden gaan formeel via ZONH;
Accordering van de aanvragen gebeurt door een
adviescommissie die wordt gevormd door de
coördinator Achterstandsfonds, afvaardiging van
de huisartsenorganisaties uit de regio en de twee
zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ;
Waar nodig en wenselijk verzorgt ZONH de
projectbegeleiding.

Type projecten
Huisartsenpraktijken kunnen twee type projecten aanvragen:
Praktijk gebonden projecten:
 Elke huisartsenpraktijk gevestigd in een achterstandswijk met een minimum
van 300 patiënten, of met een minimum van 20% patiënten woonachtig in de
achterstandswijk, kan jaarlijks een aanvraag indienen voor een praktijk
gebonden project.
 Financiering: Voor het jaar 2019 is het persoonlijk maximum van huisartsen
met 300 of meer patiënten of met minimaal 15% patiënten op de totale
populatie uit de achterstandswijk vastgesteld op € 3,64 per patiënt uit de
achterstandswijk. Daarnaast dient de projectaanvraag en bijhorende begroting
te zijn goedgekeurd door de adviescommissie.

Praktijk overstijgende projecten:
 Een praktijk overstijgend project is een project waar meerdere partijen aan
mee werken. Praktijk overstijgende projecten kunnen worden geïnitieerd
door een individuele huisarts of gezamenlijke praktijken in samenwerking met
andere partijen.
 Financiering: Er wordt geen bedrag per praktijk uitgekeerd maar per project.
Hiertoe dient de projectaanvraag en bijbehorende begroting te zijn
goedgekeurd door de adviescommissie.

Criteria projectaanvragen
Criteria waar de aanvraag aan dient te voldoen zijn:
Leidt de activiteit tot vermindering van de werklast van de huisarts door
inzet van extra assistentie in de praktijk?
Leidt de activiteit tot vermindering van de werklast van de huisarts door
praktijkverkleining(voor zover er sprake is van praktijken met Norm c.q.
Boven norm omvang)?
Wordt de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de huisartsenzorg
bevordert?
Wordt de positie van de huisarts als poortwachter verbeterd?
Wordt gepast gebruikt van huisartsenzorg gestimuleerd (b.v. voorlichting
om oneigenlijke hulpvragen terug te dringen)?
Wordt specifiek medisch beleid voor doelgroepen gemaakt?
Wordt de samenwerking met andere disciplines bevorderd?
bron: Beleidskader ASF 1996 – wordt herzien in 2019

Aanvullende voorwaarden
Aanvullend gelden de volgende voorwaarden:

De activiteit sluit bij voorkeur aan bij andere initiatieven binnen de regionale
huisartsenzorg of wijk, om zoveel mogelijk versnippering van activiteiten te voorkomen;
Het gaat om activiteiten/uitgaven, die niet in de reguliere vergoeding van de huisarts
gefinancierd worden;
Indien de aanvraag past binnen een andere vorm van financiering, dient men eerst deze
mogelijkheid te benutten;
Project dient zorg ten goede van de populatie in het postcodegebied (wijkgebonden);
De projectduur van een projectaanvraag is maximaal één jaar. Projecten kunnen wel
ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Reden hiertoe is dat het niet zeker is of de
betreffende wijken in een volgende herijking weer als achterstandsgebied worden
gedefinieerd en of het tarief voor de achterstandsfondsen gelijk blijft;
Er wordt uitgegaan van een normpraktijk van 2095 patiënten;
Projectaanvragen gericht op de inzet voor extra waarneming of extra
doktersassistenten worden voor 50% vergoed;
Indien meerdere aanvragen allen aan de criteria voldoen, maar gezamenlijk het budget
van het
Achterstandsfonds overschrijden, beslist de commissie welke projecten gesubsidieerd
worden.
De overige projecten ontvangen derhalve geen subsidie.

Indienen van een
projectaanvraag
Heeft u als huisarts patiënten uit achterstandswijken in uw
praktijk? Dan kunt u aanspraak maken op de Achterstandsfondsen.

Stap 1: Vul het projectformulier in. Dit kunt u eventueel
doen met ondersteuning vanuit ZONH door Maaike
Koerhuis (coördinator Achterstandsfondsgeld) of Noëlle
van den Boom. Beiden te bereiken via:
achterstandsfonds@zonh.nl
Stap 2: Voeg een overzicht van het aantal patiënten
woonachtig in de achterstandswijk in uw huisartsenpraktijk
bij.
Stap 3: Verstuur uw aanvraag naar ZONH via
achterstandsfonds@zonh.nl of naar het postadres.

Toekenning van
achterstandsfondsgelden
De projectaanvraag wordt niet automatisch toegekend. Een
adviescommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van
de criteria.
Toekenning:
 Bij toekenning van het project vindt vergoeding plaats in
vier fasen. Per kwartaal wordt 25% van het totaalbedrag
uitgekeerd. De laatste 25% vindt plaats mits de
commissie het door u ingevulde evaluatieformulier heeft
goedgekeurd. Tevens heeft ZONH een kopie nodig van
eventueel gemaakte kosten.

Overzicht projectaanvragen
Bekijk hier het overzicht van de
projectaanvragen in 2018 ter inspiratie

Voorlopig budget ZONH Achterstandsfonds 2019
Gemeente
Alkmaar
Bergen (NH.)
Beverwijk
Bloemendaal
Castricum
Den Helder

Aantal inwoners achterstandswijken

Bedrag
10.265
80
3.750

€
€
€

Bedrag 2017

37.364,60
291,20
13.650,00

20

€

310

€

1.128,40

€

18.800,60

5.165

72,80

Drechterland

160

€

582,40

Edam-Volendam

220

€

800,80

Enkhuizen
Haarlem
Heemskerk
Heemstede
Heerhugowaard
Heiloo
Hollands Kroon
Hoorn

1.080

€

3.931,20

15.900

€

57.876,00

2.180

€

7.935,20

225
1.650

€
€

€ 53.976

6.006,00

€

236,60

100

€

364,00

€

€ 25.097

819,00

65

8.310

€ 20.964

30.248,40

€ 17.452

Voorlopig budget ZONH Achterstandsfonds 2019 (2)

Gemeente
Langedijk
Medemblik
Purmerend

Aantal inwoners achterstandswijken

Bedrag

bedrag 2017

45

€

450

€

1.638,00

€

19.601,40

5.385

163,80

Schagen

150

€

546,00

Stede Broec

195

€

709,80

Texel

20

€

72,80

Uitgeest

35

€

127,40

Velsen
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort
Eindtotaal

3.465

€

12.612,60

€

1.092,00

€

73.418,80

965

€

3.512,60

80.660

€

293.602,40

300
20.170

€ 74.021

€ 191.510

Neem voor meer informatie contact op met
de coördinator Achterstandsfondsen
Maaike Koerhuis
achterstandsfonds@zonh.nl

