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1. Verslag van de klankbordgroep 
 

In voorgaand jaar heeft de klankbordgroep drie punten in gang gezet, die in 2017 een vervolg hebben 
gekregen: 
 
a. Terugbrengen van de administratieve lasten voor de praktijken 
Veel praktijken vragen voor het praktijkgebonden budget extra uren assistentie aan. In de 
verantwoording van de besteding van dit budget werden jaarlijks vrijwel dezelfde toelichtingen op de 
werkzaamheden van de assistentie in de extra uren geschreven. Dat vond de klankbordgroep ook 
logisch en dus overbodig om jaarlijks weer op papier te laten zetten. Daarom heeft de 
klankbordgroep besloten dat praktijken met ingang van 2016 de inhoudelijke verantwoording van de 
extra uren assistentie achterwege mogen laten. Voor de financiële verantwoording blijft 
onveranderd het verzoek aan de praktijken om de loonstroken van alle assistentes uit 1 maand in te 
sturen. In 2017 hebben we gemerkt dat dit voor praktijken de administratieve last inderdaad 
terugbrengt en tijd en ergernis scheelt. Derhalve wordt deze wijze van verantwoording voortgezet. 
 
b. Verruiming van het budget voor de praktijken 
Om de praktijken financieel wat verder tegemoet te komen en de creativiteit in de aanvragen te 
stimuleren, hebben de praktijken vanaf 2016 de mogelijkheid extra budget aan te vragen. Hiervoor 
wordt de helft van het praktijkoverstijgend budget beschikbaar gesteld. Na een voorzichtige start in 
2016 hebben afgelopen jaar 4 praktijken een aanvraag ingediend. Een overzicht daarvan is 
opgenomen in paragraaf 2.2. 
 
c. Besteding van de reserve van het FAW (passend binnen de doelstellingen van het fonds) 
De financiële ruimte voor praktijkoverstijgende budgetten wordt veelal niet volledig gebruikt, 
waardoor de reserve van het Fonds Achterstandswijken jaarlijks verder wordt opgebouwd. Deze 
gelden kunnen alleen worden besteed binnen de doelstellingen van het FAW en zijn in die zin 
‘beschermd’ tegen uitgave voor andere doeleinden. Echter, een grote reserve op de bank is niet 
wenselijk. De klankbordgroep heeft in 2016 besloten drie maal een bedrag uit de reserve uit te keren 
aan de deelnemende praktijken, naar rato van het aantal patiënten in de achterstandswijken, mits de 
reserve dit naar hun inschatting toelaat. In december 2017 heeft de klankbordgroep de reserve 
voldoende groot bevonden om voor de tweede maal een extra uitkering te doen. Deze extra uitkering 
heeft medio december plaatsgevonden. 
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2. Activiteiten in 2017 
 

2.1 Praktijkgebonden budget in 2017 
 
In 2017 hebben 9 praktijken in Delft en Schiedam een praktijkgebonden budget aangevraagd voor 
extra assistentie. Van hun praktijkpopulatie was 10% tot 46% woonachtig in een achterstandswijk. 

Zoals eerder vermeld wordt de praktijken sinds vorig jaar niet langer gevraagd een inhoudelijke 
verantwoording te schrijven over de werkzaamheden van de assistentie in de extra uren. Hiermee 
wordt beoogd de administratieve lasten terug te brengen. 
 

2.2 Extra praktijkgebonden budget 2017 
 
In 2017 heeft het FAW vanuit 4 praktijken in totaal 5 aanvragen ontvangen voor extra budget. De 
toegekende aanvragen zijn als volgt: 
 
− Voorlichtingsavonden aan groepen patiënten 

Doel: verlagen van de druk op het spreekuur van de huisarts en de POH’s (zowel somatiek als 
GGZ) door voorlichtingsavonden te organiseren over bredere onderwerpen waarmee in één 
keer een grotere groep mensen kan worden bereikt. Deze groepsvoorlichtingsavonden worden 
buiten de praktijk gehouden in verband met de hoge opkomst, oplopend tot zo’n 50 personen. 
Door informatie te geven, komen deze mensen niet allemaal apart naar het spreekuur. Een 
bijkomend voordeel is dat patiënten veelal ook met elkaar in contact komen en op die manier 
veelvoorkomende vragen kunnen oplossen door met “lotgenoten” of ervaringsdeskundigen in 
gesprek te komen. 
 

− SOA spreekuur (pilot) 
Doel: effectievere en efficiëntere zorg aan etnische groepen op het gebied van (preventie van) 
SOA en HIV door meer voorlichting en verbeterde toegankelijkheid en beschikbaarheid van soa-
consulten. In een pilot organiseert de praktijk gedurende een jaar een (inloop)spreekuur, dat 
worden gehouden door speciaal opgeleide assistentes en een verpleegkundig specialist onder 
supervisie van de huisarts. In de pilot wordt gemeten of juist de achterstandspopulatie wordt 
bereikt. 

 
− Extra werkplek aan de balie 

Doel: ontlasting van de front-office balie. In de praktijk komen veel patiënten aan de balie 
vanwege taalproblemen. De extra werkplek wordt gecreëerd om deze mensen te woord te staan 
en inhoudelijke informatie te geven. 
 

− Voorlichting aan diabetespatiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden 
Doel: toename van kennis en vaardigheden van patiënten voor het omgaan met diabetes én 
kennis van de gezondheidszorg en werkwijze,  waardoor minder vragen bij de huisarts 
terechtkomen. In de groepsvoorlichting is onderling contact, steun en uitwisseling met 
lotgenoten ook waardevol voor de patiënten. 
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− Informatiescherm in de wachtkamer (abonnementskosten) 
Doel: patiënt beter informeren over gezondheid, gepast huisartsengebruik en het laatste nieuws 
over de praktijk. Naast tekstuele informatie worden ook animaties en filmpjes getoond met 
uitleg. 

 

2.3 Praktijkoverstijgend budget in 2017 
 
In 2017 is aan de volgende praktijkoverstijgende projecten gewerkt: 

1. Methodiek ‘Zelfmanagment bij beperkte gezondheidsvaardigheden’ in de praktijk brengen en 
evalueren (Damzicht) 

Huisartsenpraktijk Damzicht heeft in samenwerking met ZEL, Stichting Lezen & Schrijven en Vilans in 
2015 een aanvraag ingediend bij het FAW voor de implementatie van de methodiek ‘Zelfmanagement 
en beperkte gezondheidsvaardigheden’ in een tweejarig project (sept. 2015 – sept. 2017). Het FAW 
heeft hiervoor middelen ter beschikking gesteld vanuit het praktijkoverstijgend budget. In 2017 is het 
project afgerond en onderstaand eindevaluatie opgesteld.  
 
Probleemstelling 
De probleemstelling werd door Damzicht als volgt geformuleerd:  

De hulpverleners hebben onvoldoende inzicht én zijn onvoldoende in staat om aan te sluiten 
bij patiënten met beperkte Gezondheidsvaardigheden. 
De hulpverleners hebben onvoldoende mogelijkheden om Gezondheidsvaardigheden te 
beïnvloeden. 

Deze probleemstelling is vertaald naar 3 doelstellingen. Per doelstelling volgt een overzicht van de 
ondernomen acties en resultaten tot oktober 2017. 
 
Doelstellingen 

Doelstelling 1 
De hulpverlener heeft voldoende inzicht en kan lage gezondheidsvaardigheden bij de patiënt 
herkennen. 

• Registratieprotocol lage Gezondheidsvaardigheden gemaakt en geïmplementeerd in de 
praktijk. In september zijn in totaal 425 patiënten geregistreerd: 

o 240 vrouwen 
o 213  Allochtone vrouwen 
o 166  mannen 
o 121  Allochtone mannen 
o 19 kinderen 

 
• Elke HOED-vergadering is er aandacht geweest voor het project. 
• Elke maand  heeft de projectcoördinator in de praktijk een nieuwsbrief verspreid met 

informatie over het project en over lage Gezondheidsvaardigheden.  
• Iedere discipline in het gezondheidscentrum is in enige vorm betrokken geweest bij het 

project door bv deelname aan een werkgroep of intervisie of bij het opzetten van het 
registratieprotocol. 

• De e-learning Laaggeletterdheid van Stichting Lezen en Schrijven is gevolgd door de 5 
huisartsen,  4 praktijkondersteuners en 4 assistentes.  
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Uit de evaluatie enquête, die is uitgezet in augustus blijkt dat 90 procent van alle zorgverleners in de 
praktijk lage Gezondheidsvaardigheden nu beter herkent dan aan het begin van het project en 80 
procent van de zorgverleners lage Gezondheidsvaardigheden van een patiënt ook daadwerkelijk 
registreert in het HIS. 
 

Doelstelling 2 
De hulpverleners zijn voldoende in staat om aan te sluiten bij patiënten met beperkte 
Gezondheidsvaardigheden. 
• Er is Intervisie voor de POH en huisartsen opgezet voor het aanpassen van het consult  
• Zorgverleners geven aan dat ze door het project: 

 de structuur in het  consult hebben aangepast 
 vragen in het consult hebben aangepast 
 taalgebruik hebben aangepast 
 lage gezondheidsvaardigheden bespreekbaar hebben gemaakt in het consult 
 folders bewuster of bewust niet meer hebben meegegeven aan patiënten. 

• Er is een scholing georganiseerd voor alle praktijkmedewerkers in het ontmoetingscentrum, 
De 5 Molens over ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’. Deze scholing werd 
gegeven door Stichting Voorlichters Gezondheid. 

• Een patiënt-taalambassadeur heeft vanuit het perspectief van een laaggeletterde patiënt 
naar de voorzieningen in de huisartsenpraktijk gekeken aan de hand van een checklist.  

 
Op basis hiervan is in 2017: 

• de website aangepast en toegankelijker gemaakt voor laaggeletterden door 
 eenvoudiger taalgebruik 
 gebruik van icoontjes 
 voorleesfunctie. 

• in de wachtkamer beeldschermen opgehangen waarop o.a. filmpjes over zelfmanagement en 
het Taalloket getoond worden. 

• het telefoonbandje van de praktijk aangepast op taalgebruik en toegankelijkheid. 
 

In de loop van 2017 heeft een Syrische patiënt zich aangemeld om actief mee te denken over de zorg 
voor laaggeletterde patiënten. Hij is zelf door dit project Taalvrijwilliger Gezondheid geworden. Hij 
geeft nu op regelmatige basis feedback richting de praktijk over het aansluiten van het zorgaanbod 
op de zorgvraag van deze doelgroep. 

 
Doelstelling 3 
De hulpverleners hebben voldoende mogelijkheden om Gezondheidsvaardigheden te 
beïnvloeden 

In het afgelopen jaar zijn de volgende interventies ingezet in de huisartsenpraktijk: 
• Taalloket vanaf juli 2016 elke donderdag aanwezig in de huisartsenpraktijk voor 

doorverwijzing naar taalcursus. Hiermee vergroot de patiënt zijn functionele vaardigheden 
op het gebied van taal en sociale participatie.  
Gemiddeld zijn er 5 bezoekers per week met een taaldoorverwijzing. Het loket blijft in de 
huisartsenpraktijk.  
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• Verwijsafspraken met Stichting Voorlichters Gezondheid voor opzet spreekuur met 
voorlichting aan patiënten die door een taalbarrière of cultuurverschillen de informatie over 
hun ziekte, medicatie of behandeling niet goed begrijpen.  
Dit spreekuur draait vanaf januari en is niet meer weg te denken voor de zorgverleners. 
Vooral voor de nieuwkomers is er nu een aanspreekpunt, een intakeprocedure en 
voorlichting.  

• Inzet Welzijn op recept voor de doelgroep lage Gezondheidsvaardigheden. Dit draait volledig 
en is inmiddels aangepast voor deze doelgroep.  

• Er is in overleg met patiënten en zorgverleners een aangepast taalaanbod op 
Gezondheidsvaardigheden gemaakt door NL educatie. Komende maanden zullen daarvoor 
de eerste deelnemers instromen 

• Er zijn twee voorlichtingen Diabetes georganiseerd (door de verpleegkundig specialist) in het 
buurtcentrum De 5 Molens voor een geselecteerde groep patiënten met een taalbarrière en 
kennisachterstand op het gebied van hun ziekte. Deze vrouwen waren nog nooit in aanraking 
geweest met het buurtcentrum.  Deze vrouwen worden nu opgeleid om deze informatie 
verder te verspreidden in hun kennissenkring. De voorlichtingen worden komend jaar 
vervolgd. 

ZEL heeft zich ingezet voor het organiseren en ontwikkelen van bovenstaande interventies in en rond 
de praktijk. De rol van integrator is daarbij van groot belang geweest.  
 
Verder heeft de praktijk: 

• foldermateriaal en afspraakkaartjes aangepast 
• posters over laaggeletterdheid opgehangen in de wachtkamer. 

 
Effectmeting 
Aan de huisartsen in Damzicht is gevraagd in welke mate zich nu in staat voelen om interventies voor 
deze doelgroep effectief in te zetten. Uit de antwoorden kwam naar voren dat iedere huisarts de 
interventies kent en zich beter in staat voelde om interventies effectief in te zetten voor deze 
doelgroep.  
 
De praktijkondersteuner GGZ geeft aan dat ze zich door dit project veel bewuster is geworden van 
deze problematiek. Zij houdt in het consult meer rekening met de gezondheidsvaardigheden van de 
patiënt, herhaalt meer en stuurt patiënten door naar interventies.  
 
Quote praktijkondersteuner GGZ:  
“We zijn nu bezig met E-health. Door dit project vraag ik nu ook gelijk naar mogelijkheden voor 
laaggeletterden. We kunnen niet meer organiseren zonder ook bewust te zijn van wat het voor deze 
doelgroep betekent.  Stichting Voorlichters en het Taalloket voelen al zo normaal in de praktijk, ik zie 
ze niet meer als bijzonder. Het hoort er gewoon bij.” 
 
De doktersassistente geeft aan dat ze door dit project de persoon achter de ziekte is gaan zien: “Ik 
ben mij er meer bewust van. Ik heb meer geduld en kan mij meer inleven in wat het voor iemand 
betekent om niet te kunnen lezen en schrijven. Ik pas mijn consulten ook aan. Ook bij afspraken 
maken heb ik meer geduld. Ze begrijpen het echt niet.” 
 
Praktijkondersteuner Somatiek:  
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“Ik ben me bewuster geworden van deze problematiek. Ik heb mijn consult aangepast. Het is heel fijn 
om met stichting voorlichters samen te werken.” 
 
Hoe nu verder 
Wethouder Patricia van Aaken is op 7 september 2017, in de week van de alfabetisering, op bezoek 
geweest bij huisartsenpraktijk Damzicht.  Zie filmpje 
https://www.youtube.com/watch?v=Mg1XfDOTqrU&feature=youtu.be 
Door dit project is er rondom de huisartsenpraktijk in Schiedam een lokaal taalnetwerk gezondheid 
ontstaan. Hierin werken verschillende organisaties samen: Stichting Taal Plus, ZEL, Stichting 
Voorlichters Gezondheid, Welzijn op recept (Seniorenwelzijn), Stichting lezen en Schrijven, 
huisartsenpraktijk Damzicht, bibliotheek Schiedam. In dit netwerk worden de interventies verder 
ontwikkeld en geëvalueerd.  Het netwerk wil zich verder uitbreiden in Schiedam, zodat ook andere 
huisartsenpraktijken gebruik kunnen maken van de interventies.   
 
Op basis van de ervaringen in deze pilot zijn voor andere huisartsenpraktijken (in 
achterstandswijken) beschikbaar: 

• Registratieprotocol lage Gezondheidsvaardigheden 
• E-learning Laaggeletterdheid van Stichting Lezen en Schrijven 
• Scholing ‘Effectief communiceren met laaggeletterden’ door Stichting Voorlichters 

Gezondheid (gefinancierd door gemeente Schiedam) 
• Toolkit om website toegankelijker te maken voor laaggeletterde patiënten 

Zie: https://zel.nl/wp-content/uploads/2016/06/Praktijkwebsite-voor-laaggeletterden-
DEF.pdf  

• Wachtkamerfilmpjes 
• Taalambassadeurs die a.d.h.v. een checklist de voorzieningen in een praktijk kunnen nalopen 

op toegankelijkheid voor laaggeletterden. 
• Interventies in Schiedam: Taalloket, voorlichting door Stichting Voorlichters Gezondheid, 

Welzijn op Recept, taalaanbod gericht op gezondheidsvaardigheden. 
• Posters over laaggeletterdheid 
• Ambassadeurs vanuit Damzicht en het netwerk (Ha en verpleegkundig specialist, taalloket), 

die startende praktijken tips kunnen geven over en hun ervaring kunnen delen over de 
implementatie van de methodiek “Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden”. 

 
2. Bijeenkomst ‘Taal maakt gezondheidsvaardiger’ in Schiedam 

Op 23 november 2017 hebben ZEL en FAW i.s.m. de gemeente Schiedam en de stichting Voorlichters 
Gezondheid de bijeenkomst ‘Taal maakt gezondheidsvaardiger’ georganiseerd voor de professionals 
in Schiedam. Er was aandacht voor het herkennen van laaggeletterdheid en lage gezondheids-
vaardigheden in het werk. Praktijk Damzicht en alle betrokken partijen hebben verteld hoe zij een 
integraal aanbod aan interventies rondom huisartsenpraktijk Damzicht hebben ontwikkeld. 
Tot slot hebben de deelnemers aan de hand van een casus besproken hoe ze samen patiënten 
kunnen helpen gezondheidsvaardig en zelfredzaam te worden.  
 
3. Huisartsconsult voor onverzekerden  
In 2017 is de tijdelijke noodvoorziening Huisartsconsult voor onverzekerden voortgezet. De 
voorziening richt zich op een klein deel van de inwoners dat geen ziektekostenverzekering heeft. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mg1XfDOTqrU&feature=youtu.be
https://zel.nl/wp-content/uploads/2016/06/Praktijkwebsite-voor-laaggeletterden-DEF.pdf
https://zel.nl/wp-content/uploads/2016/06/Praktijkwebsite-voor-laaggeletterden-DEF.pdf
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Sommigen kiezen er bewust voor zich niet te verzekeren, maar anderen zijn betalingsonmachtig. 
Onverzekerd1 of wanbetaler zijn heeft niet altijd met bewuste keuzes te maken, het kan ook pech zijn. 
Wanneer deze mensen zorg nodig hebben, lopen ze tegen hoge kosten aan. Ook is er een kans dat zij 
zorg mijden en dat kan een risico voor de volksgezondheid zijn. Voor de schrijnende gevallen in deze 
groep onverzekerden in en rond de achterstandswijken in Delft en Schiedam heeft het Fonds 
Achterstandswijken Delfland, Schieland, Westland een tijdelijke noodvoorziening georganiseerd in de 
vorm van huisartsconsulten, via een beperkt aantal deelnemende huisartspraktijken. Het gaat om: 

• consulten bij de huisarts 
• op werkdagen overdag  
• voor onverzekerden  
• woonachtig in Delft en Schiedam 
• met name woonachtig in achterstandswijken, maar niet uitsluitend.  

Het FAW vergoedt de huisarts € 20,- per consult. 
 
4. Scholingen  

In 2017 heeft het FAW in samenwerking met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Assistentes 
(WDA) en de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Praktijkondersteuners (WDP) de volgende 
scholingen georganiseerd: 

− ‘Bekend maakt bemind’ voor assistentes   
(inzicht in wat in onze communicatie met anderen cultureel bepaald is en wat niet.) 

− Effectief communiceren met laaggeletterden voor POH’s 
− NHG StiP cursus Solk bij migranten voor huisartsen en POH’s 

 
5. Tolkvergoeding 

Het FAW ondersteunt de huisartsen bij hun communicatie met anderstalige patiënten door de 
vergoeding van tolkdiensten van het Tolk en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). Het FAW (ZEL) heeft 
daartoe een overeenkomst afgesloten met het TVcN, die meer dan 30 jaar ervaring heeft met tolk- en 
vertaaldiensten in de zorgsector.  
 
In 2017 is de gecontracteerde dienstverlening voortgezet. Voor vergoeding komt in aanmerking de 
inzet van de volgende diensten van het TVcN: 
 

• ad hoc telefonische tolkdiensten 
• gereserveerde telefonische tolkdiensten (voor talen die minder voorkomen) 
• een tolk in persoon (bij moeilijke patiënten) 

door een huisarts, POH GGZ, POH Somatiek of assistente. 
 
De inzet van de tolkdienst wordt voor alle huisartsenpraktijken in de regio Westland, Schieland en 
Delfland vergoed, mits zij de relatiecode vermelden bij het contact met de TVcN.  

                                                           
1 Het aantal onverzekerden loopt nog steeds terug doordat het Zorginstituut Nederland de Regeling 
onverzekerden uitvoert op grond van de wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering. Het is 
de bedoeling op deze manier onverzekerden alsnog een Nederlandse zorgverzekering te laten afsluiten.  
Zie ook: https://www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/onverzekerden  
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3. Toekomst 
Vanuit het praktijkoverstijgend budget gaat het FAW komend jaar aan de slag of verder met onder 
meer: 
- De Verwijswijzer; een website waarop patiënten terecht kunnen met vragen over voorzieningen 

en briefjes, die nu vaak onterecht aan de huisarts worden gesteld. Ook de assistente kan via de 
website patiënten van informatie voorzien, zonder dat er een afspraak bij de huisarts gemaakt 
hoeft te worden. (Zie bijvoorbeeld: www.verwijswijzerutrecht.nl )  

- Voortzetting ‘Huisartsconsult voor onverzekerden’, uitgebreid met een selectie van medicatie 
- Voortzetting vergoeding tolkendienst 
- Scholing ‘Palliatieve zorg voor niet-westerse migranten’ voor huisartsen (Pharos) 
- Scholing ‘”Wat is uw verhaal?” Werken met het cultureel interview’ voor POH GGZ (Pharos) 
- Een geschikte scholing zoeken voor assistentes rond de benadering van en communicatie met 

psychiatrische patiënten met waandenken. 
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4. Organisatie 
In de regio Delfland Schieland Westland is het beheer van de financiële middelen van het FAW 
ondergebracht bij de Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL). Het inhoudelijk beheer wordt uitgevoerd door 
een klankbordgroep, die paritair is 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.  

In 2017 waren lid van de klankbordgroep: 

− De heer F. Schreuder, huisarts te Delft (afgetreden) 
− De heer P.V.J.M. van der Voorn, huisarts te Delft 
− De heer M. Saidi, huisarts te Schiedam (nieuw lid) 
− Mevrouw K. Baris, namens DSW Zorgverzekeraar. 

De Klankbordgroep FAW houdt zich met de volgende taken bezig: 
− De klankbordgroep toetst ingediende projecten aan gestelde landelijke criteria. 
− De klankbordgroep beoordeelt de verantwoording van de ingediende projecten, zowel 

inhoudelijk als qua financiële onderbouwing. 
− De klankbordgroep levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe projecten, zowel 

praktijkgebonden als praktijkoverstijgend. 
Korte notulen van de bijeenkomsten worden vastgelegd. 
 
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 (voorschotten 
op) de toegekende budgetten.  
 
In de regio Delfland Schieland Westland zijn voor de jaren 2013-2016 achterstandsbuurten 
geïdentificeerd in Schiedam en Delft. In afwachting van een volgend herijkingsonderzoek in opdracht 
van LHV en ZN zijn in 2017 landelijk de achterstandsbuurten aangehouden zoals in de periode 2013-
2016. 
 

4.1 Budgetten 
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 is 
vastgesteld op 10,0% van het totale aantal patiënten in de praktijk.  
 
Voor praktijkgebonden aanvragen reserveert het fonds 60% van het jaarlijkse budget. Praktijken 
kunnen onder meer een aantal standaard projecten aanvragen. Deze projecten zijn beschreven (in 
het reglement), 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.  
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Om de creativiteit in de aanvragen te stimuleren en de praktijken financieel wat verder tegemoet te 
komen, krijgen de praktijken sinds 2016 de mogelijkheid extra budget aan te vragen. Hiervoor wordt 
de helft van het praktijkoverstijgend budget beschikbaar gesteld (20% van het totaal).  
 
Een praktijkoverstijgend project is een project waar meerdere partijen profijt van hebben. Voor 
praktijkoverstijgende projecten reserveert het fonds 20% van het jaarlijkse budget (na aftrek van 
vaste kosten). 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 vastgelegd in het FAW-reglement. 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. 
 
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 (www.zel.nl).  
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5. Financieel overzicht 2017 
 

Het financiële overzicht van het Fonds Achterstandswijken Delfland Schieland Westland is in 
onderstaande tabel opgenomen conform het model dat door de stuurgroep van de landelijke 
achterstandsfondsen beschikbaar is gesteld. 

Tabel 2 Baten en lasten FAW WSD 2017 in percentages 
        
  Baten 2017 Fonds Achterstandswijken Delfland Schieland Westland   

  Jaarbedrag inkomsten zorgverzekeraars  79,2%   

  Andere inkomsten (bijvoorbeeld rente)  0,1%   

  Onttrekking uit reserves 20,7%   

       

  Totaal: 100%   

      
  Lasten 2017 Fonds Achterstandswijken Delfland Schieland Westland   

  Overhead 2 6,6%   

  Praktijkgebonden budget 3 48,8%   

  Praktijkoverstijgend/algemeen 4 4,9%   

  Uitkering aan praktijken (oude reserves) 39,7%   

       

  Totaal: 100%   
        

 

 

                                                           
2 Hieronder vallen bestuurskosten, secretariële ondersteuning, personeel- en  bureaukosten, financiële of 
juridische zaken. 
3 Gereserveerde bedragen ten behoeve van op praktijkniveau uit te voeren projecten. 
4 Bijvoorbeeld samenwerking en multidisciplinaire aanpak (innovatie, onderzoek en ontwikkeling), 
Gezondheidsverbetering en beïnvloeding van specifieke groepen, deskundigheidsbevordering en intervisie. 
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