Achterstandsfondsen: voor wie,
hoeveel en hoe komt u in
aanmerking
Toolkit voor het aanvragen van
Achterstandsfondsgelden

Wat is het Achterstandsfonds?

De zorgvraag van patiënten in achterstandswijken is doorgaans groter dan in andere
reguliere wijken. Hierdoor ervaren huisartsen in deze wijken vaak een grotere
werkdruk. In 1997 zijn daarom op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV) en de Zorgverzekeraars Nederland de Achterstandsfondsen in het leven
geroepen, zodat huisartsen de kwaliteit van de zorg kunnen blijven waarborgen.
ZONH is in haar werkgebied beheerder van deze gelden en mede verantwoordelijk
voor een goede besteding hiervan.

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 aan
de hand van de volgende kenmerken:

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

Percentage inwoners
met een relatief laag
inkomen

Dichtheid van de
omgevingsadressen

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

Achterstandswijken in de
ZONH-regio
In het werkgebied van ZONH (Noord-Holland met uitzondering van Amsterdam en
de Gooi-Vechtstreek) zijn de volgende achterstandswijken aangewezen:

Den Helder

Alkmaar

Zaandam
Haarlem

Hoorn

Vergoeding per wijk
Er is een bedrag van € 5,92 per verzekerde woonachtig in de achterstandswijk
beschikbaar gesteld. In het werkgebied van ZONH betrof dit in 2018 35.445
verzekerden woonachtig in de volgende wijken.
Subregio

Plaatsnaam

Wijknaam

Aantal inwoners

Kop van Noord-Holland

Den Helder

Fort Dirksz Admiraal

295

Tuindorp Oost

830

Schepenbuurt

1670

Falga

630

Zuiderzeebuurt

710

Noorderhaven

510

Overdie-Oost

3090

Muiderwaard

790

Buurt 13 01

2185

Buurt 33 01

1045

Poelenburg

8290

Peldersveld

5410

Noord-Kennemerland

West-Friesland

Zaanstreek-Waterland

Zuid-Kennemerland

Alkmaar

Hoorn

Zaandam

Haarlem

Slachthuisbuurt
Parkwijk

3505

Boerhaavewijk

6485

Criteria
Achterstandsfondsgelden
Huisartsenpraktijken gevestigd in één van bovenstaande wijken kunnen een
aanvraag voor projectfinanciering indienen. Om in aanmerking te komen voor
financiering moet het project in ieder geval aan één van de volgende criteria voldoen:
Groep 1

Groep ll

De activiteit leidt tot vermindering van de werklast

Er wordt specifiek (medisch) beleid voor doelgroepen
gemaakt (bijvoorbeeld voorlichting,
speciale spreekuren, samenwerking)

Toegankelijkheid/beschikbaarheid huisartsenzorg wordt
bevorderd

De samenwerking met andere disciplines wordt bevorderd
(specialisten, ggz, ziekenhuizen,
Algemeen maatschappelijk werk, fysiotherapie, thuiszorg,
wijkteams etc.).

Positie huisarts als poortwachter/spilfunctie wordt verbeterd

Subsidie voor een project hoeft niet noodzakelijkerwijs alleen
voor huisartsen bedoeld te zijn. De
hoofdaanvrager dient echter wel altijd een huisarts te zijn en
is hoofdverantwoordelijke.

Gepast gebruik van huisartsenzorg wordt gestimuleerd
(voorlichting)

Aanvullende voorwaarden
Aanvullend gelden de volgende voorwaarden:
• 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.
• De aanvrager is bereid mee te werken aan een evaluatie van het project door middel van het
desgevraagd invullen van een evaluatieformulier.
• Project dient zorg ten goede van de populatie in het postcodegebied (wijkgebonden).
• De projecten waarop de aanvragen betrekking hebben mogen in beginsel een maximale looptijd
hebben van één jaar om in aanmerking voor een subsidie te kunnen komen.
• Er worden geen projecten gefinancierd die langer duren dan een jaar. Projecten kunnen wel elk
jaar opnieuw worden aangevraagd. Het is immers niet zeker 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
• 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.

Een project aanvragen
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 van een ZONH-adviseur of de coördinator Achterstandsfonds
Will Molenaar, achterstandsfonds@zonh.nl
Stap 2: Voeg een overzicht van het aantal patiënten woonachtig in de
achterstandswijk bij.
Stap 3: Verstuur uw aanvraag naar ZONH via achterstandsfonds@zonh.nl of
naar het postadres.

Type projecten
Praktijkgebonden 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 praktijkgebonden project.
Financiering: Voor het jaar 2018 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 € 5 per patiënt uit de achterstandswijk.

Praktijkoverstijgende projecten:
Een praktijkoverstijgend project is een project waar meerdere partijen van kunnen
profiteren. Praktijkoverstijgende projectenkunnen 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.

Toekenning van de gelden
De projectaanvraag wordt niet automatisch toegekend. Een adviescommissie
beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria.
De adviescommissie bestaat uit:
Corry Steensma, adviseur inkoper Zilveren Kruis, Ton van den Eerden, huisarts en
bestuurslid WFHO en Will Molenaar, coördinator Achterstandsfonds.
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 het overzicht van projectaanvragen van 2018 ter inspiratie.

Neem voor meer informatie contact
op met de coördinator
Achterstandsfondsen
Will Molenaar, 06 30 70 74 96,
achterstandsfonds@zonh.nl

