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1. INLEIDING EN ACHTERGROND 

 
Algemeen 
De huisartsenzorg in achterstandsgebieden wordt beïnvloed door sociaal economische achterstand, 
lage zelfredzaamheid, beperkte sociale cohesie en hoge zorgvraag onder de bevolking. Uit onderzoek 
(NIVEL, 2003)1 blijkt dat in deze gebieden sprake is van complexere zorgproblemen, vaak met een 
sociaal karakter. Agressie en oneigenlijke hulpvraag komen vaker voor, er is sprake van taal en 
cultuurverschillen bij allochtone patiëntgroepen en daarnaast is in achterstandswijken sprake van 
een snelle verhuisgeneigdheid en daardoor snelle doorstroming van de huisartspraktijken (Harmsen 
& Peters, 2009)2. Dit maakt de context waarin huisartsen in achterstandsgebieden werken complex 
en de werkdruk hoog, waardoor de continuïteit van huisartsenzorg in achterstandsgebieden in 
gevaar dreigt te komen. 
Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van huisartsenzorg in achterstandsgebieden in gevaar zou 
komen, heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), in samenwerking met Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN), maatregelen getroffen en beleid ontwikkeld. 
De doelstellingen van dit beleid zijn: 

- behoud van de beschikbaarheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in 
achterstandsgebieden 

- opheffen van de discrepantie tussen werklast en inkomen 
- behoud van het plezier in het werk van huisartsen in achterstandsgebieden. 

 
Vanaf 1996 is een extra vergoeding voor huisartsen in achterstandsgebieden van kracht. Deze is 
tweeledig. Enerzijds krijgen huisartsen een toeslag op het inschrijftarief voor iedere verzekerde die 
woonachtig is in een opslagwijk (vh. “achterstandswijk”). Dit bedrag is voor verzekerden tot 65 jaar 
€ 4,91 per kwartaal, voor verzekerden van 65 tot 75 jaar € 4,92, voor verzekerden van 75 tot 85 jaar 
€ 4,92 en voor verzekerden vanaf 85 jaar € 4,91 per kwartaal3. Daarnaast wordt een bedrag van 
€ 5,92 per verzekerde in een opslagwijk per jaar gestort in een lokaal achterstandsfonds (€ 1,48 per 
kwartaal).  
 
Westland, Schieland en Delfland 

In 1997 is het Fonds Achterstandswijken (FAW) opgericht in de regio Westland, Schieland en 

Delfland. Bij aanvang waren in deze regio alleen in gemeente Schiedam formeel erkende 

achterstandswijken. De achterstandswijken worden landelijk vastgesteld. Elke vier jaar vindt in 

opdracht van de LHV en ZN door het Nivel een herijkingsonderzoek plaats naar de 

achterstandswijken. In bijlage 1 zijn de buurten en postcodegebieden in Schiedam en Delft 

opgenomen, die golden als achterstandsgebied in de jaren 2013 tot en met 2016. Het 

herijkingsonderzoek van het Nivel is tot nader order uitgesteld vanwege lopend onderzoek naar 

zorgzwaarte en de nieuwe huisartsenbekostiging. Daarnaast wordt onderzocht of de huidige 

systematiek van herijking aangepast moet worden. In 2017 en 2018 blijven de postcodegebieden 

gelden zoals aangewezen voor de periode 2013-2016. 

                                                 
1  Devillé,W., Habraken,J.M., de Bakker,D.H.; 2003. Huisartsenzorg in achterstandsgebieden. Evaluatie 

van 5 jaar beleid: 1997-2002. NIVEL, Utrecht. 

2  Harmsen,J.A.M., Peters,C.P.J.M.; 2009. Dokteren in de stad. Practicum huisartsgeneeskunde. Een serie 

voor opleiding en nascholing. Elsevier gezondheidszorg, Maarssen. 

3  Tarievenlijst Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018. Bijlage 1 bij Tariefbeschikking TB/REG-

18619-01. Nederlandse Zorgautoriteit, Utrecht. 



4 

2. ORGANISATIE 

 
Inhoudelijke organisatie en besluitvorming 
 
Beheer 
In de regio Westland, Schieland en Delfland is het beheer van de financiële middelen van het FAW 
ondergebracht bij de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). 
 
Klankbordgroep 
De klankbordgroep is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van huisartsen en de preferente 
zorgverzekeraar DSW. De klankbordgroep FAW bestaat uit drie personen: twee huisartsen en een 
vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar. De huisartsen participeren voor minimaal 1 jaar en 
maximaal 3 jaar binnen de klankbordgroep FAW. 
 
Taken klankbordgroep 
- De klankbordgroep toetst ingediende projecten aan gestelde landelijke criteria. 
- De klankbordgroep beoordeelt de financiële onderbouwing van verantwoording van de 

ingediende projecten. 
- De klankbordgroep levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe projecten, zowel 

praktijkgebonden als praktijkoverstijgend. 
Korte notulen van de bijeenkomsten worden vastgelegd. 
 
Secretaris 
Ter begeleiding van het gehele proces zet ZEL, als beheerder van het FAW, een secretaris in voor de 
ondersteuning van de klankbordgroep en de behandeling van de aanvragen bij het FAW. Na 
goedkeuring door de klankbordgroep draagt de secretaris zorg voor uitbetaling van de (voorschotten 
op) de toegekende budgetten.  
 
Ondergrens voor deelname praktijkgebonden budget 
Om versnippering van de gelden te voorkomen, is besloten een minimum percentage patiënten in 
achterstandsbuurten per praktijk vast te stellen. Alleen praktijken met dit minimum percentage 
komen in aanmerking voor een praktijkgebonden budget voor projecten. Het minimum percentage 
wordt vastgesteld op 10,0% van het totale aantal patiënten in de praktijk.  
 
Extra ruimte praktijkgebonden budget 
Voor praktijkgebonden aanvragen reserveert het fonds 60% van het jaarlijkse budget. Praktijken 
kunnen onder meer een aantal standaard projecten aanvragen (zie hoofdstuk 3). Deze projecten zijn 
beschreven, zodat een praktijk laagdrempelig een aanvraag kan indienen, zonder een projectplan te 
hoeven schrijven. De afgelopen jaren is gebleken, dat dat de aanvraag inderdaad eenvoudig maakt, 
maar ook dat er weinig aanvragen zijn voor andere activiteiten. De kosten voor de standaard 
projecten overschrijden veelal het beschikbare budget voor de praktijk.  
Om de creativiteit in de aanvragen te stimuleren en de praktijken financieel wat verder tegemoet te 
komen, krijgen de praktijken de mogelijkheid extra budget aan te vragen. Hiervoor wordt de helft 
van het praktijkoverstijgend budget beschikbaar gesteld (20% van het totaal).  
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Voorwaarden aanvraag extra praktijkgebonden budget: 
- De aanvraag houdt verband met achterstandsproblematiek. 
- De aanvraag is nieuw ten opzichte van de 3 standaard aan te vragen projecten voor 

Voorlichting in de praktijk, Extra assistentie en Extra werkplek.  
- De praktijk besteedt het geld in het lopend kalenderjaar en kan dat achteraf aantonen 

middels bonnen of salarisstroken. 
- De regels voor verantwoording van de besteding zijn gelijk aan die voor het standaard 

praktijkgebonden budget. 
- Er mag budget voor maximaal 2 jaar worden aangevraagd, maar toezegging en uitbetaling 

door het FAW vindt plaats per kalenderjaar.  
- De praktijk dient voor de aanvraag een plan / idee in, met beschrijving van de beoogde 

resultaten en een begroting. 
- Sluitdatum voor de extra aanvraag is gelijk aan de sluitdatum voor de standaard 

praktijkgebonden aanvraag. 
 
 
Praktijkoverstijgend budget 
Een praktijkoverstijgend project is een project waar meerdere partijen profijt van hebben. Voor 
praktijkoverstijgende projecten reserveert het fonds 20% van het jaarlijkse budget (tot 2016 was dit 
40%). De Klankbordgroep initieert hiervoor projecten. Daarnaast is ruimte voor huisartsen in 
achterstandswijken voor het indienen van een aanvraag voor een praktijkoverstijgend project. De 
aanvraag moet voldoen aan de criteria van het FAW, zoals verder in dit reglement opgenomen. In de 
aanvraag is in elk geval beschreven: onderwerp van het project, korte omschrijving, probleem / 
vraagstelling, doel(en), verwacht resultaat, looptijd en een kostenindicatie / begroting. 
 
Communicatie 
De secretaris is aanspreekpunt voor het FAW en de klankbordgroep. Informatie met betrekking tot 
het FAW en de klankbordgroep zijn terug te vinden op de website van ZEL 
(https://zel.nl/ondersteuning-zorgverleners/faw/).  
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Financiën 
Per kwartaal worden door ZN gelden ten behoeve van de huisartsenzorg in opslagwijken gestort naar 
de fondsen. De grootte van het bedrag is afhankelijk van het aantal verzekerden woonachtig in door 
NIVEL vastgestelde postcodegebieden.  
(Let op: het aantal bewoners is meestal niet gelijk aan het aantal verzekerden. ZN keert uit op basis 
van het aantal verzekerden.)  
 
De specifieke financiën voor de regio worden jaarlijks opgenomen in de begroting van het FAW. Voor 
de overhead van de secretarisfunctie wordt maximaal 10% ingehouden van de totale begroting van 
het FAW.  
 
Vergoedingen  
Het beschikbare bedrag per patiënt in een achterstandswijk wordt berekend door het jaarlijks 
vastgestelde tarief te verminderen met kosten voor de herijking (Nivel), de landelijk projectadviseur 
voor de fondsen, de overheadkosten voor beheer van het fonds en het praktijkoverstijgend budget. 
Het beschikbare bedrag per patiënt wordt jaarlijks berekend en vermeld in de begroting van het 
FAW. 
 
Criteria waaraan aanvraag moet voldoen 

• Bestedingen van fondsgelden moeten aan tenminste één van de volgende criteria voldoen 
(criteria opgesteld door de LHV en de zorgverzekeraars, bron NIVEL 2003)4: 

o De activiteit leidt tot vermindering van de werklast van de huisarts door extra 
assistentie in de praktijk. 

o De toegankelijkheid of beschikbaarheid van de huisartsenzorg wordt bevorderd. 
o De positie van de huisarts als poortwachter wordt verbeterd (met poortwachter 

wordt bedoeld de spilfunctie die de huisarts binnen de gezondheidszorg inneemt). 
o Het gepast gebruik van huisartsenzorg wordt gestimuleerd (bv voorlichting om 

oneigenlijke hulpvraag terug te dringen). 
o Er wordt specifiek (medisch) beleid voor doelgroepen gemaakt (bv voorlichting, 

speciale spreekuren, samenwerking). 
o De samenwerking met andere disciplines wordt bevorderd (sociale wijkteams, GGZ, 

specialisten, ziekenhuizen, fysiotherapie, thuiszorg, etc.). 
 
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden: 

• Het dient extra activiteiten/uitgaven te betreffen, die niet uit de reguliere vergoeding van de 
huisarts gefinancierd worden; 

• De investering kan niet op andere wijze gefinancierd worden. Indien dit wel het geval is, dient de 
aanvragende huisarts inzicht te geven in andere financieringsbronnen ter voorkoming van 
dubbele financiering; 

• Ingediende facturen van bedrijven, dienen voorzien te zijn van een inschrijvingsnummer bij de 
kamer van koophandel. 
 

Noot: het verdient aanbeveling geen projecten te financieren die langer duren dan een jaar. Projecten 
zouden wel elk jaar opnieuw aangevraagd kunnen worden. Nadeel is dat een aanvrager nooit een 
medewerker in vaste dienst kan nemen, gefinancierd vanuit het fondsgeld. 
 

                                                 
4  Devillé,W., Habraken,J.M., de Bakker,D.H.; 2003. Huisartsenzorg in achterstandsgebieden. Evaluatie 

van 5 jaar beleid: 1997-2002. NIVEL, Utrecht. 
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Procedure indienen van een aanvraag 
Als minimaal 10,0% van uw patiënten woonachtig is in een achterstandsbuurt en u gaat als huisarts 
investeringen doen, die voldoen aan de voorwaarden van het FAW, dan kunt u een projectaanvraag 
indienen bij het FAW. Hiervoor dient u het aanvraagformulier (bijlage 2) in te vullen en in een 
toelichting (bijlage 2A) aan te geven wat de doelstelling van dit project is. Verder stuurt u middels 
een uitdraai uit het HIS een overzicht mee van het aantal patiënten in de achterstandswijken én het 
totaal aantal patiënten in de praktijk.  
De volledige aanvraag dient op schrift vóór 1 mei van het lopende jaar binnen te zijn bij ZEL.  
 
Wij verzoeken u het geheel ingevulde en ondertekende aanvraagformulier vergezeld van de bijlagen 
op te sturen naar: 
 
ZEL, beheer FAW 
t.a.v. Sandra van Det-Voogt 
Stokdijkkade 21-A 
2671 GX  Naaldwijk 
 
Faxnummer 0174 – 631 818 of per e-mail naar svdet@zel.nl. 
  
Op basis van de opgaven van de patiëntenaantallen door de praktijken en het verwachte budget van 
de zorgverzekeraars maakt de secretaris een begroting van het FAW. 
De aanvragen & verantwoordingen worden voorgelegd aan de Klankbordgroep. Na goedkeuring 
wordt een voorschot c.q. het restant van het beschikbare praktijkgebonden budget betaald aan de 
praktijken. Hierover ontvangt u per e-mail bericht.  
 
Verantwoording 
De verantwoording van de besteding van het praktijkgebonden budget dient vóór 1 mei van het 
volgend jaar bij ZEL binnen te zijn. 

De verantwoording bestaat uit een financieel en inhoudelijk deel. Het inhoudelijke deel dient de 
volgende vragen te beantwoorden: 

1. Welke doelstellingen / resultaten zijn afgelopen jaar bereikt? 

2. Welke doelstellingen / resultaten zijn (nog) niet bereikt? 

3. Wat is de reden dat de bij vraag 2 genoemde doelstellingen / resultaten (nog) niet zijn 
bereikt? 

Zie bijlage 3 voor een model van de verantwoording van een project binnen het praktijkgebonden 
budget. 

Vereenvoudigde verantwoording project Extra assistentie 
Veel praktijken vragen voor het praktijkgebonden budget extra uren assistentie aan. In de 
verantwoording van de besteding van dit budget zien wij jaarlijks vrijwel dezelfde toelichtingen op de 
werkzaamheden van de assistentie in de extra uren. Dat vinden we ook logisch en dus overbodig om 
jaarlijks weer op papier te laten zetten. Daarom heeft de klankbordgroep in 2016 besloten, dat 
praktijken met ingang van 2016 de inhoudelijke verantwoording van de extra uren assistentie 
achterwege mag laten. Voor de financiële verantwoording blijft onveranderd het verzoek aan de 
praktijken om de loonstroken van alle assistentes uit 1 maand in te sturen. 
 

mailto:svdet@zel.nl


8 

3. PROJECTEN 

Een aantal projecten, dat voldoet aan één of meerdere criteria, is al omschreven. U kunt deze 
projecten aankruisen op het aanvraagformulier en daarna de vragen in bijlage 2a voor uw praktijk 
beantwoorden. Daarnaast is er ruimte voor eigen initiatief in het zogenaamde Open project.  
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PROJECT 1: VOORLICHTING IN DE PRAKTIJK 

 
Inleiding 
In praktijken in achterstandswijken kan door communicatieproblemen tussen hulpverlener en 
patiënt behoefte ontstaan aan duidelijke voorlichting aan patiënten. Het kan dan gaan om 
problemen omtrent: taal, afwijkende verwachtingen ten aanzien van de zorg, overconsumptie van de 
zorg, met name op het gebied van verwijzing naar de tweede lijn en meerdere, vage en oneigenlijke 
hulpvragen op het spreekuur. Dit zijn problemen waar huisartsen in achterstandswijken, maar ook 
andere (para-)medische zorgverleners mee worden geconfronteerd. De werkdruk van hulpverleners 
in de achterstandswijken stijgt hierdoor. 
 
Doel 
Het project streeft de volgende doelstellingen na: 

• Verlagen van de werkdruk van huisartsen; 

• Gezondheidsbevordering allochtonen; 

• Communicatieverbetering; 

• Zelfredzaamheid (van allochtone vrouwen) vergroten; 

• Verminderen van de medische consumptie; 

• Deskundigheidsbevordering van hulpverleners; 

• Informeren van patiënten omtrent o.m. gezondheid, gezondheidszorg, gezond blijven, 
voorkoming van ziekte en omgaan met ziekte. Bijvoorbeeld anticonceptie. 

 
Vorm 
Bovengenoemde doelen kunnen middels verschillende vormen van voorlichting worden bereikt. 
 
Voorwaarden 

• De voorlichting moet betrekking hebben op gezondheidzorg, gezond zijn en blijven, voorkoming 
van ziekte en omgaan met ziekte; 

• Het voorlichtingsmateriaal en voorlichtingsactiviteit(en) moeten ook naar andere 
huisartsenpraktijken overdraagbaar zijn; 

• Deelnemers houden hun ervaringen bij; 

• De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.  
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PROJECT 2: EXTRA ASSISTENTIE 

 
Inleiding 
Extra assistentie bestaat in verschillende vormen. Bijvoorbeeld door uitbreiding van de taken van de 
assistente of het aannemen van extra assistentie. Daarnaast kan er behoefte zijn aan nieuwe vormen 
van assistentie, bijvoorbeeld probleemgebonden voorlichting en/of voorlichting in de eigen taal. 
 
Doel 
Middels inzet van extra uren assistentie kan de huisarts een aantal werkzaamheden overlaten aan de 
assistente. Dit geeft de huisarts meer tijd om zijn eigen werkzaamheden te verrichten. 
 
Vorm 
De taken die door de extra assistentie worden verricht, moeten wel een werkdrukverlagend effect 
voor de huisarts genereren. Hieronder wordt een aantal taken genoemd, die door de extra 
assistentie kunnen worden ingevuld. De aanvragende achterstandshuisarts kan deze lijst te allen tijde 
naar eigen inzicht aanvullen. Voorwaarde is wel dat aangegeven kan worden welke problemen met 
behulp van de extra formatie opgelost (moeten) worden. 
 
Mogelijke invulling van de extra formatie kan zijn: 

• Oproepen / controleren / adviseren  van groepen chronische patiënten; 

• Voorbereiding intakegesprekken en het geven van voorlichting over de praktijkregels in 
praktijken met veel mutaties en/of allochtone patiënten (zie ook het project Voorlichting); 

• Ook kan het zijn dat de vaste assistente de extra taken verricht en dat een assistente voor het 
reguliere baliewerk wordt aangesteld. 

 
Voorwaarden 

• Alleen de loonkosten (incl. werkgeverslasten) van een aanstelling boven 0,8 fte5 op 2.095 
patiënten kunnen gedeclareerd worden; 

• De huisarts neemt de assistente zelf in dienst. De huisarts is verantwoordelijk voor een goed 
werkgeverschap; 

• Bij de verantwoording van de kosten moeten kopieën van de salarisstroken van alle assistentes 
uit 1 maand van het betreffende jaar worden overlegd. 

• Inhoudelijk hoeven de werkzaamheden van de assistente in de meeruren niet te worden 
verantwoord. De werkzaamheden verschillen weinig van jaar tot jaar en een jaarlijkse 
inhoudelijke verantwoording is daarmee een onnodige administratieve belasting voor de 
praktijk. De eis van inhoudelijke verantwoording op dit project is per 2016 vervallen.  

• De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden. 

                                                 
5  Uitgaande van een 38-urige werkweek, zie CAO Huisartsenzorg 
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PROJECT 2 (vervolg) 
 
 
Berekening loonkosten extra uren assistentie per jaar 

Uren assistentie in de praktijk 
volgens de norm (A): 

0,8 fte x 38 uur p/week x (aantal patiënten / 2.095 ptn) = ….. uur 
per week 

Werkelijke aantal uur 
assistentie per week (B): 

Optelsom van de uren per week van alle assistentes 
(Dit toont u na afloop van het jaar aan middels een kopie van de 
salarisstroken van alle assistentes in 1 maand.) 

Berekening uren extra 
assistentie per week (C): 

Werkelijke aantal uur (B) 
Aantal uur volgens norm (A) 

Aantal uur extra assistentie (C) 

 
-/- 

Kosten op jaarbasis: Extra uren (C)  x 52 weken x bruto uurloon x 1,4 (brutering 
loonkosten) = € ….. extra loonkosten per jaar. 

 
 
Let op: in verband met de vierjaarlijkse herijking van de postcodegebieden kan het beschikbare 
fondsgeld schommelen. U kunt elk jaar opnieuw een project aanvragen, maar u kunt op basis van 
deze financiering een medewerker niet in vaste dienst nemen voor de extra uren, tenzij u zelf over 
voldoende middelen beschikt om het dienstverband voort te zetten na eventuele stopzetting van de 
financiering vanuit het fonds.  
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PROJECT 3: EXTRA WERKPLEK   

 
Inleiding 
De huisartsenpraktijk bestaat (in de achterstandswijken) al lang niet meer uit alleen een huisarts en 
een assistente. Andere hulpverleners, zoals bv. een POH-GGZ, maken steeds vaker deel uit van de 
huisartsenpraktijk. Uitgangspunt hierbij is dat het inzetten van een dergelijke hulpverlener een 
werkdrukverlagend effect voor de huisarts genereert. 
 
De praktijk is vaak niet ingericht voor het huisvesten van één of meer van deze hulpverleners. Dan 
dient een (extra) werkplek voor hen te worden gerealiseerd. 
 
Doel 
Het inzetten een bv. POH-GGZ genereert een werkdrukverlagend effect voor de huisarts (en zijn 
assistente). Door het adequaat huisvesten van dergelijke hulpverleners wordt de efficiënte 
hulpverlening bevorderd. Hiermee wordt de hulpverlening toegesneden op de behoeften. 
 
Vorm 
Vergoeding van een extra werkplek wordt alleen toegekend indien de werkplek in gebruik wordt 
genomen door één of meerdere van de onderstaande personen: 

• Tweede assistente (mits eerste assistente voor 0,8 formatieplaats6 werkzaam is, uitgaande van 
een normpraktijk van 2.095 patiënten); 

• POH-GGZ 
 
Voorwaarden 
Alleen de volgende onderdelen van de realisatie van de extra werkplek komen voor vergoeding in 
aanmerking: 

• Kosten van de nagelvaste inrichting (kantoorbenodigdheden en/of medische gebruiksartikelen 
komen niet voor subsidie in aanmerking); 

• Apparatuur voor telecommunicatie, computer; 

• De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden. 

• Deze vergoeding kan eenmalig worden aangevraagd voor maximaal € 2.000,-. 
 

                                                 
6  Uitgaande van een 38-urige werkweek, zie CAO Huisartsenzorg 
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PROJECT 4: OPEN PROJECT 

 
Inleiding 
In het open project is ruimte voor eigen initiatief. Sommige initiatieven passen wel binnen de 
doelstellingen van het FAW, maar sluiten niet aan bij de projecten. Om die reden is het open project 
toegevoegd. 
 
Doel 
Het doel van het open project is het stimuleren van initiatieven. Hierbij valt te denken aan 
initiatieven die de huisartsenzorg ten goede komen, zoals zorgvernieuwingsprojecten, coachen en 
trainen van assistenten op het gebied van achterstandsproblematiek. 
 
Vorm 
Voor dit project is geen voorgeschreven vorm. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het 
belangrijk in een begeleidende brief te onderbouwen waarom de aanvraag past binnen het FAW. 
Gezien het karakter van het open project is het mogelijk dat het FAW de aanvrager verzoekt om 
nadere toelichting. 
 
Voorwaarden 

• Het initiatief dient niet onder te brengen te zijn bij één van de andere projecten. 

• De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden. 
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BIJLAGE 1: POSTCODEGEBIEDEN ACHTERSTANDSWIJKEN IN WESTLAND / SCHIELAND / DELFLAND 

 
 
De volgende postcodegebieden zijn aangemerkt als achterstandsbuurten. Wij verzoeken u bij de aanvraag 
van het praktijkgebonden budget een uitdraai uit het HIS mee te sturen met de patiëntenaantallen in de 
betreffende postcodegebieden. 
 
 
 
Delft 
Buurtnaam: 5-positie postcode: 
 
Bedrijventerrein Haagweg 

 
2612 C 

Poptahof-Noord 2624 R 
Poptahof-Zuid 2624 E, G, S 
Mythologiebuurt 2624 B 
Multatulibuurt 2624 C, D, V, W, X, Z 
Reinier de Graafbuurt 2625 D 
Buitenhof-Noord 2625 A, B, C, Z 
Gillisbuurt 2625 T, W 
Fledderusbuurt 2625 J, R, S 
Het Rode Dorp 2625 V, X 

 
 
 
Schiedam 
Buurtnaam: 5-positie postcode: 
  
Wetenschappersbuurt  
   (voorheen: Buurt 15) 

3112 C, H, K, N, Z 

Wibautbuurt  
   (voorheen: Buurt 68) 

3118 A, B, E, K, R, S, T, V, X  

Staatsliedenbuurt  
   (voorheen: Buurt 63) 

3119 H, M 

Nolensbuurt  
   (voorheen: Buurt 67) 

3119 A, C, D, E, G, P, R, S, T 
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BIJLAGE 2: AANVRAAGFORMULIER PRAKTIJKGEBONDEN BUDGET 2018 

 

Naam aanvrager:  

Naam praktijk:  

Praktijkadres:  

Postcode & plaats:  

Telefoonnummer praktijk:  

Emailadres aanvrager:  

Deze aanvraag is mede namens collega’s 
(namen): 

 
 
 
 
 
 

Totaal aantal patiënten in de erkende 
achterstandsbuurten: 
(s.v.p. uitdraai HIS meesturen) 

 

Totaal aantal patiënten in de praktijk: 
(s.v.p. uitdraai HIS meesturen) 

 

Deelname projecten (aankruisen):  

1. Voorlichting in de praktijk        0 3. Extra werkplek 0 

2. Extra assistentie   (*)                   0 4. Open project 0 

Bankrekeningnummer:  

T.n.v.:  

 
Handtekening: 

 
 
 
 
 

Datum:  

(*) in bijlage 2a hoeft alleen de begroting te worden ingevuld. 
 
Wij verzoeken u dit formulier ingevuld en ondertekend mét bijlagen: 

- 2a: aanvraagformulier praktijkgebonden budget 
- uitdraai uit uw HIS met de patiëntenaantallen in de achterstandsbuurten 

 
vóór 1 mei 2018 op te sturen naar: 
 
ZEL, beheer FAW 
t.a.v. Sandra van Det-Voogt 
Stokdijkkade 21-A 
2671 GX  Naaldwijk  
 
Faxnummer 0174 – 631 818 of per e-mail naar svdet@zel.nl. 

mailto:svdet@zel.nl
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Bijlage 2a bij aanvraagformulier praktijkgebonden budget 2018 
 

Naam / onderwerp van het project: 

 
 
 

Het project voldoet aan de volgende gestelde criteria: 
Ο      De activiteit leidt tot vermindering van de werklast van de huisarts door extra assistentie in de praktijk. 
Ο      De toegankelijkheid of beschikbaarheid van de huisartsenzorg wordt bevorderd. 
Ο      De positie van de huisarts als poortwachter wordt verbeterd (met poortwachter wordt bedoeld de 
         spilfunctie die de huisarts binnen de gezondheidszorg inneemt). 
Ο      Het gepast gebruik van huisartsenzorg wordt gestimuleerd (bv voorlichting om oneigenlijke hulpvraag 
         terug te dringen). 
Ο      Er wordt specifiek (medisch) beleid voor doelgroepen gemaakt (bv voorlichting, speciale spreekuren,  
         samenwerking). 
Ο      De samenwerking met andere disciplines wordt bevorderd (sociale wijkteams, GGZ, specialisten,  
         ziekenhuizen, fysiotherapie, thuiszorg, etc.). 
Ο      De extra activiteiten/uitgaven van dit project worden niet uit de reguliere vergoeding van de huisarts 
         gefinancierd. 
Ο      De investering kan niet op andere wijze gefinancierd worden.  

 
Doelstelling(en) van het project: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwacht(e) resulta(a)t(en): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting: 
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BIJLAGE 3: MODEL VERANTWOORDING PROJECT PRAKTIJKGEBONDEN BUDGET 2017 
 

Naam / onderwerp van het project: 

 
 
 

Het project voldeed aan de volgende gestelde criteria: 
Ο      De activiteit leidt tot vermindering van de werklast van de huisarts door extra assistentie in de praktijk. 
Ο      De toegankelijkheid of beschikbaarheid van de huisartsenzorg wordt bevorderd. 
Ο      De positie van de huisarts als poortwachter wordt verbeterd (met poortwachter wordt bedoeld de 
         spilfunctie die de huisarts binnen de gezondheidszorg inneemt). 
Ο      Het gepast gebruik van huisartsenzorg wordt gestimuleerd (bv voorlichting om oneigenlijke hulpvraag 
         terug te dringen). 
Ο      Er wordt specifiek (medisch) beleid voor doelgroepen gemaakt (bv voorlichting, speciale spreekuren,  
         samenwerking). 
Ο      De samenwerking met andere disciplines wordt bevorderd (sociale wijkteams, GGZ, specialisten,  
         ziekenhuizen, fysiotherapie, thuiszorg, etc.). 
Ο      De extra activiteiten/uitgaven van dit project worden niet uit de reguliere vergoeding van de huisarts 
         gefinancierd. 
Ο      De investering kan niet op andere wijze gefinancierd worden.  

 
1) Welke doelstelling / resultaten zijn afgelopen jaar bereikt?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Welke doelstelling / resultaat is (nog) niet bereikt? 

 
 
 
 
 
 

3) Wat is de reden dat de genoemde doelstelling / resultaat bij vraag 2 (nog) niet is behaald? 

 
 
 
 
 
 

Financiële verantwoording 
Voegt u voor de financiële verantwoording kopieën van bv. facturen of salarisstroken bij. Zie ook de 
voorwaarden die bij de projecten worden genoemd.  
 

 

 


