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Toelichting regionale initiatieven ‘Juiste zorg op de juiste plek’
Versie 1.0

1. Wat willen we bereiken en wat betekent dit voor u?
We voerden in de eerste helft van 2019 gesprekken met zorgprofessionals en brancheorganisaties
Op basis van deze gesprekken hebben we de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022
bepaald. Het financiële kader wordt gevormd door de beschikbare groeiruimte (1,5% in 2020 en 2% in 2021 en
2022). Het inhoudelijke kader wordt gevormd door de thema’s uit het akkoord:

Meer tijd voor de patiënt

Zorg voor kwetsbare groepen

Zorg in de avond-, nacht- en weekenduren

Versterking van de organisatiegraad van de eerstelijn

Digitalisering en ICT infrastructuur

Arbeidsmarkt problematiek

Terugdringen overbodige regeldruk
We stellen landelijke en regionale bekostiging ter beschikking
Het onderwerp ‘meer tijd voor de patiënt’ heeft hoge prioriteit. Om die reden zetten we een deel van de
groeiruimte in voor het ondersteunend team van de huisartsenpraktijk. We verruimen de inzet van de POH-S via
het landelijke huisartsencontract. Het andere deel van de groeiruimte is bestemd voor de ‘regionale initiatieven
JZOJP’, die passen binnen de hierboven genoemde onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord. Hieronder leest u
daarover meer.

2. Wat zijn de voorwaarden?
Dit document is een bijlage van het Inkoopbeleid Organisatie & Infrastructuur 2020
De bijlage is in september 2019 toegevoegd aan het O&I inkoopbeleid en ook als zelfstandig document
gepubliceerd op de website.
Voor de ‘regionale initiatieven JZOJP’ gelden de volgende voorwaarden

Het initiatief sluit aan bij minimaal één van de thema’s zoals hierboven geformuleerd.

Het initiatief is onderdeel van regionale afspraken, bij voorkeur vastgelegd in het regioplan van de regioorganisatie (in oprichting). Hiermee willen we regionale relevantie, het leereffect en de opschaling
stimuleren.

Het initiatief bevat meetbare doelen. De voortgang, monitoring en resultaten komen terug in de
evaluatie.

3. Hoe bepalen wij onze tarieven?
Er is een maximum budget per regio beschikbaar voor de ‘regionale initiatieven JZOJP’. De route van de
bekostiging is afhankelijk van het type afspraak.

4. Hoe dient u uw aanvraag in?
Het initiatief is onderdeel van de regionale afspraken en deze worden besproken met de regionale zorginkoper.

