
 

 

Toelichting en statusupdate toekomstbestendige huisartsenzorg 
 
Op 13 augustus 2020 heeft Zilveren Kruis een addendum toegevoegd aan het Inkoopbeleid Organisatie 
& Infrastructuur 2021 en het Inkoopbeleid 2020-2021 Huisartsenzorg.  
In het addendum worden vier thema’s uiteengezet om huisartsenpraktijken te ondersteunen in het 
organiseren van toekomstbestendige zorg. De thema’s betreffen: Meer zorg op afstand, Andere 
organisatie van huisartsenzorg, Meer persoonsgerichte zorg en Efficiëntere praktijkvoering. 
 
RegiozorgNU is door Zilveren Kruis aangewezen om binnen onze regio verder invulling te geven aan 
deze thema’s en doelen. RegiozorgNU zal de huisartsen in de regio op alle 4 onderwerpen 
ondersteunen. Een praktijk hoeft slechts deel te nemen aan een van de vier thema's om in aanmerking 
te komen voor de vergoeding van €3,16 per ION voor Toekomstbestendige huisartsenzorg. Vergoeding 
wordt door Zilveren Kruis rechtstreeks overgemaakt naar de praktijk en is op basis van ingeschreven 
patiënten. 
 
Wij hebben op basis van een inventarisatie onder de huisartsen alvast een eerste invulling en van de 
thema’s gemaakt. Onderstaande lijst is nog niet definitief en behoeft verdere uitwerking. De huidige 
status op de vier onderdelen is:  
 
Doelstelling ZK Aanbod 2021 RegiozorgNU en verplichting praktijken 

1). Meer zorg op 
afstand  

-Deelname scholingsaanbod gebruik PGO 
-Implementatie beeldbellen en digiconsult  
-promotie PGO/patiëntportaal 

2). Andere organisatie 
van huisartsenzorg  

-Start met workshop wijkscan en taakdelegatie (inzet SV en SO) 
Scan en analyse basisteam (capaciteit en competenties) 
-Nog te ontwikkelen HRM ondersteuningsaanbod bij werving compleet 
basisteam. 
-Deelname scholing ‘Effectief Beïnvloeden’ door assistenten 

3). Meer 
persoonsgerichte zorg  

-Volgen van de  leergang persoonsgerichte zorg (of indien al gevolgd de vervolg 
leergang)  
-Poh’s volgen specifieke training het andere gesprek 

4). Efficiëntere 
praktijkvoering  

-Deelname aan praktijkmanagers netwerk en scholingsaanbod 
-Deelname aan praktijkscan of Analyse en invoering Lean Werken in de 
dagpraktijk 
-Verbeterplan opstellen en evalueren 

 
Advies op dit moment en vervolgstappen  

• Praktijken hebben begin november een brief van Zilveren Kruis ontvangen met het verzoek om 
in het zorgverlenersportaal aan te geven of je mee wilt doen aan een van de vier doelstellingen 
uit het inkoopbeleid 2021: Toekomstbestendige huisartsenzorg.  

• Dit gaat via een JA/NEE vraag, dus je geeft daarmee aan of je interesse hebt of niet. Het 
zorgverlenersportaal staat open tot 20 november 2020. Ook als je daarna nog mee wilt doen, 
dan kan dat alsnog door het kenbaar te maken bij je regio-organisatie.  

• Het kenbaar maken van een JA is niet verplichtend naar je praktijk toe, maar geeft de regio 
organisatie met name de mogelijkheid om voor alle leden gelden te verzamelen die we op deze 
onderdelen gaan inzetten. 

• Over de praktische invulling en daadwerkelijke financiële stromen heeft Zilveren Kruis nog geen 
definitief besluit genomen. Dat wordt naderhand bekend gemaakt. RegiozorgNU zet zich 
daarbij in op het zo doelmatig besteden van deze middelen voor de huisartsen.  

 

Bij voorkeur geef je zo snel mogelijk via de JA-knop in het zorgverlenersportaal aan dat je mee wilt 
doen. De invulling ervan gebeurt later. Het aantal deelnemende huisartsen is namelijk 
medebepalend voor het soort ondersteuningsafspraken dat RegiozorgNU kan maken.  

 
 

https://samenwerken-huisartseneemland.nl/system/ckeditor_assets/attachments/842/beleid-toekomstbestendige-huisartsenzorg-2021.pdf

