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Wat is een opslagwijk? 
Een opslagwijk is een wijk waarin de zorgzwaarte van de inwoners hoger is dan in andere wijken.  
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt landelijk vast welke 6-cijferige postcodes onder de 
definitie van een opslagwijk vallen. De criteria hiervoor zijn: 

1. Aandeel inwoners met laag inkomen; 
2. Aandeel inwoners met niet-westerse of Midden- en Oost-Europese migratieachtergrond; 
3. Aandeel niet-actieven (uitkeringsgerechtigden, uitgezonderd AOW). 

 
Op welke wijze wordt in de financiering rekening gehouden met patiënten uit een opslagwijk? 
1. Huisartsen ontvangen voor elke patiënt, die woonachtig is in een erkende achterstandswijk, een 

toeslag op het inschrijvingstarief. Het maximale inschrijftarief wordt jaarlijks door de NZa 
vastgesteld.  

2. Het financieringsmodel huisartsenzorg WSD regio is gebaseerd op de zorgzwaartetoeslag (te 
declareren per ingeschreven patiënt per kwartaal). In deze toeslag zijn de consulten 
verdisconteerd in een opslag per ingeschreven patiënt. De toeslag wordt berekend aan de hand 
van leeftijd (per 5 jaar) x geslacht en de SES score (Sociaal-Economische Status per 
postcodegebied). 

a. Vrouw zorgt voor hogere zorgzwaarte dan man. 
b. Een hogere leeftijd zorgt voor een hogere zorgzwaarte 
c. Een lage SES is een hoge zorgzwaarte, een hoge SES is een lagere zorgzwaarte 

De toeslag zorgzwaarte kan voor alle ingeschreven patiënten worden gedeclareerd. 
 
Ontwikkeling inschrijftarieven 

Jaar Inschrijftarief (< 65 
jaar) 

Inschrijftarief 
opslagwijk  
(< 65 jaar)  

Verschil 
inschrijftarieven 

Procentueel verschil 
inschrijftarieven 

2015 € 14,75 € 16,39 € 1,64 11% 
2016 € 14,72 € 16,35 € 1,63 11% 
2017 € 14,99 € 16,66 € 1,67 11% 
2018 € 15,63 € 20,54 € 4,91 31% 
2019 € 16,25 € 21,35 € 5,10 31% 
2020 € 16,54 € 21,73 € 5,19 31% 
2021 € 17,14 € 22,52 € 5,38 31% 
2022 € 17,27 € 22,69 € 5,42 31% 
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Hoe is de aanvullende financiering voor opslagwijken ontstaan en ontwikkeld over de jaren? 
 1996: Er komt een extra vergoeding voor huisartsen in achterstandsgebieden beschikbaar. Bij 

het bepalen of er sprake is van een achterstandsgebied werd er gebruik gemaakt van de 
volgende variabelen: 
o Omgevingsadressendichtheid;  
o Percentage niet-westerse allochtonen per buurt;  
o Inkomensgegevens; 
o Het percentage niet-actieven onder de beroepsbevolking per buurt.  

 1999, 2003, 2008, 2012: Herijking van de systematiek in het bepalen van achterstandsgebieden. 
Bij deze herijkingen zijn de factoren op basis waarvan de achterstandsindex wordt bepaald 
steeds geëvalueerd en waar nodig aangepast.  

 2019: Herijking van 6-cijferige postcodelijst op basis de volgende criteria: 
o Percentage inwoners met laag inkomen; 
o Percentage niet actieven; 
o Percentage niet-westerse allochtonen en MOE-landers. 
Hierdoor is het aantal inwoners in een achterstandsgebied uitgebreid van 920.000 naar 1,5 
miljoen. Vanaf 2019 is structureel € 11,8 miljoen meer budget voor de opslag op het 
inschrijftarief. Dit ontvangen huisartsen direct van de zorgverzekeraars. 

 2022: Met ingang van 1 januari 2022 verruimt de NZa het afkappunt voor de postcodelijst zoals 
deze met ingang van 2019 van kracht is met 7,3%. Dat betekent dat de postcodelijst met ingang 
van 2022 geen 1,5 miljoen inwoners includeert, maar naar ruim 1,61 miljoen inwoners wordt 
uitgebreid.  
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Wat doet het Fonds Achterstandswijken? 
Het doel van het Fonds Achterstandswijken (FAW) is behoud en beschikbaarheid van kwalitatief 
goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden, bijvoorbeeld door werklastvermindering van de 
huisarts en behoud van het werkplezier. Het Fonds Achterstandswijken ontvangt voor inwoners van 
een opslagwijk een moduletarief per patiënt via Zorgverzekeraars Nederland. Via het 
achterstandsfonds kunnen op een indirecte wijze specifieke zorgactiviteiten in het kader van de 
achterstandswijkproblematiek worden gefinancierd. 
 
Wanneer spreken we over een FAW-praktijk? 
We spreken van een FAW-praktijk indien minimaal 20% van de ingeschreven patiënten woonachtig 
is in een opslagwijk. 
 
Op welke wijzen worden FAW-praktijken ondersteund? 
Het Fonds Achterstandswijken reserveert jaarlijks een praktijkgebonden budget voor projecten in 
FAW-praktijken. Dit budget is 40% van het jaarlijkse FAW-budget (na aftrek overheadkosten).  
Huisartsenpraktijken kunnen een praktijkgebonden budget aanvragen als minimaal 20% van de 
ingeschreven patiënten woonachtig is in een opslagwijk. Voor meer informatie, zie ‘Reglement 
Fonds Achterstandswijken in de regio Westland, Schieland, Delfland (2021)’.  
 
Zijn er nog andere wijzen waarop FAW praktijken worden ondersteund? 
Er wordt jaarlijks 60% van het FAW budget gereserveerd voor projecten in de regio, waar alle 
huisartspraktijken gebruik van kunnen maken (praktijkoverstijgend budget). Een praktijkoverstijgend 
project is een project waar meerdere partijen profijt van hebben. De FAW klankbordgroep initieert 
hiervoor projecten. Daarnaast is ruimte voor huisartsenpraktijken in opslagwijken om een aanvraag 
voor een project in de regio in te dienen. De aanvraag moet voldoen aan de criteria zoals 
opgenomen in het ‘Reglement Fonds Achterstandswijken in de regio Westland, Schieland, Delfland 
(2021)’.  
 
Voor meer informatie over het FAW, zie: https://zel.nl/ondersteuning-zorgverleners/faw/  


