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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.

Doel



De sociaaleconomische status van een wijk bepaalt of een huisarts aanspraak mag maken op de Achterstandsfondsgelden. 
Het CBS berekent de Achterstandsindex per 1 januari 2020  aan hand van de volgende criteria*.

* Het criterium omgevingsdichtheid is komen te vervallen

Voor wie?

Percentage niet-actieven – niet 

studenten: (personen met 

werkloosheidsuitkering, 

arbeidsongeschikten, 

pensioenontvangers, bijstandontvangers, 

werkstudenten)

Percentage inwoners 

met een relatief laag 

inkomen

Percentage inwoners met een 

migratieachtergrond (niet-

Westerse komaf) in de wijk



Wat brengt het de huisartsen?

Werkdrukverlaging

Meer tijd voor de patiënt

Nieuwe manier van omgang met patiënten & innovatie

Ondersteuning, kennis en expertise

Project in de regio om mee te stralen

Voordelen



Terugblik ASF 2019 

Wat waren de ZONH successen en leerpunten?



Successen 2019

DiversiTijd

• Wens vanuit praktijken: 
• Deskundigheidsbevordering. Deze is ingezet in de vorm van coaching en trainingen.

• Start gemaakt met netwerkbijeenkomst Alkmaar de Mare met thema ‘laaggeletterde/laag opgeleide 
patiënten’. 

Cultuur sensitieve peer groups

• Vraaggericht: 
• 5 Themabijeenkomsten in Den Helder voor vrouwen met Surinaamse/Antilliaanse achtergrond. 

Zaandam – verschillende projecten

• Duurzame inzet: 
• Meerdere huisartsenpraktijken zetten ASF projecten (wachtkamerfilmpjes, nascholingen etc.) in als 

onderdeel van hun werk. 

Diabetes challenge

• Direct in de praktijk:
• Opzet beweeggroep in Alkmaar



Annabel de Wandeler, huisarts binnen de huisartsen praktijk Kaaphoofd, over de 

cultuur sensitieve peer groups voor vrouwen met een Surinaamse/Antilliaanse 

achtergrond:

“Je ziet dat door de thema bijeenkomsten, de 

vrouwen zelf wat meer aan het roer gaan staan van 

hun eigen leven. Ze zijn wat meer in hun kracht gezet 

en ik merk nu al dat ze minder vaak bij mij op het 

bezoekuur komen.” 



Tijdsdruk bij de huisartspraktijken

Niet alle huisartsen kennen het Achterstandsfonds  communicatie kan beter

Geld wordt gezien als extra  noodzaak wordt niet altijd gezien

Eenzijdige projecten in plaats van integrale projecten

Leerpunten 2019



3 Regionale speerpunten - 2020

Op basis van onze successen en leerpunten van 2019 hebben we drie 

regionale speerpunten voor 2020 geformuleerd:

1) Regionale expertise

2) Betrokkenheid van alle partijen

3) Imago ASF



Voorstel:

10 uur per week projectcoördinatie:

5 uur inzet Marjolein Backer – medior adviseur

3 uur inzet Maaike Koerhuis – senior adviseur

2 uur inzet communicatie

Hoe realiseren?



Wat zijn de landelijke ontwikkelingen?

Nieuwe beleidskaders in 2020



Landelijke ontwikkelingen

• Beleidskaders stammen uit 1996

• Nieuwe beleidskaders in ontwikkeling

• In 2020 van kracht (schatting juli 2020)

• Totaalbedrag blijft voor 2020 vooralsnog gelijk

• Daarna:

 Betere organisatie landelijke ondersteuning (meer geld)

 Kleine fondsen vervallen



Landelijke inhoudelijke punten -2020 

Op basis van de nieuwe beleidskaders voor 2020 zijn de volgende 
landelijke strategische punten opgesteld:

1) Huisartsenzorg i.r.t. sociaal domein

2) Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

3) Tekort aan personeel in huisartsenpraktijken



Hoe zijn de regionale speerpunten verweven met 

de landelijke inhoudelijke punten?

Huisartsenzorg i.r.t. sociaal domein
Regionaal speerpunt: betrokkenheid van alle partijen

Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden
Regionaal speerpunt: Regionale expertise

Tekort aan personeel in huisartsenpraktijken 
Regionale speerpunten: regionale expertise & Imago ASF


