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Aan: Huisartspraktijken in achterstandswijken in Arnhem, Dieren, Doesburg, Duiven, Doorwerth, 

Elst, Gendt, Huissen, Oosterbeek, Rheden, Velp, Westervoort en Zevenaar  
 
Beste huisarts, POH, doktersassistent, praktijkmanager of andere medewerker van een 

huisartspraktijk in een achterstandswijk in regio Arnhem, 

Middels deze brief willen wij u graag alle subsidiemogelijkheden die er, vanuit het Arnhems Fonds 
Achterstandswijken (AFA) voor uw huisartspraktijk zijn, onder uw aandacht brengen. 
 
Het Arnhems Fonds Achterstandswijken heeft namelijk een budget beschikbaar waar u als 
huisartspraktijk in achterstandswijken in Arnhem, Dieren, Doesburg, Duiven, Doorwerth, Elst, Gendt, 
Huissen, Oosterbeek, Rheden, Velp, Westervoort en Zevenaar een beroep op kunt doen. 
 
Voor een snel overzicht van alle mogelijkheden verwijzen wij u graag naar onze placemat: 
https://www.afa-
arnhem.nl/uploads/pdf/Placemat%20Achterstands%20Fonds%20Arnhem%20HR.pdf.  
Tevens vindt u een drietal exemplaren van de placemat bij deze brief. Deze kunt u binnen uw praktijk 
neerleggen of ophangen zodat u altijd in 1 oogopslag kunt zien welke subsidiemogelijkheden er voor u 
als praktijk zijn. Er zijn vele mogelijkheden beschikbaar waarvan u wellicht niet eens wist dat hier een 
subsidie voor aan te vragen is.     
 
Zo kunt u bij AFA, naast de kosteloze inzet van de tolkentelefoon, het volledig declareren van een 
uurgesprek, een MDO en het overleg met sociaal domein, een vergoeding gerelateerd aan 
achterstandsproblematiek aanvragen voor: 
 
Projecten 
Projecten kunnen worden aangevraagd bij AFA als zij een duidelijke link hebben met 
achterstandsproblematiek en gericht zijn op de aanpak van één of meer van onderstaande 
knelpunten: 
• slechte compliance bij chronische ziekten, inclusief opvolgen leefstijladviezen  
• (complexe) psychosomatische klachten 
• hoge zorgconsumptie patiënten door minder zelfredzaamheid, meer pathologie 
• hoge administratieve druk 
• gedrag patiënten niet in overeenstemming met praktijkorganisatie.  
In de aanvraag van een project kan voor de uren van huisartsen een uurtarief van € 75, voor 
praktijkmanager € 60, voor POH € 50 en voor praktijkassistente € 30 worden gerekend.  
 
Trainingen & scholingen 
Een gezamenlijke training of scholing van praktijkmedewerkers, gerelateerd aan 
achterstandsproblematiek, kan volledig gefinancierd worden door AFA. Een overzicht van al 
aangevraagde trainingen en scholingen zijn terug te vinden op onze website. Daarnaast worden er 
ook gezamenlijke trainingen en scholingen in samenwerking met Onze Huisartsen georganiseerd. 
Check hiervoor de agenda op onze site, bij het kopje Nieuws. 
 
Naast bovengenoemde subsidiemogelijkheden zijn er nog andere mogelijkheden die hieronder kort 
beschreven staan.   

 
Eenmalige bijdrage voor Lean Managementtraject  
Er kan een bedrag van maximaal € 3.000 aangevraagd worden voor het implementeren van een Lean 
Management in de huisartspraktijk. 
 
Eenmalige bijdrage verbouwingskosten  
Per praktijk kan er eenmalig een maximale vergoeding van € 1.500 worden ingediend voor 
verbouwingskosten die te maken hebben met achterstandsproblematiek.  
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Eenmalige bijdrage implementatie sms-service 
Per praktijk kan er eenmalig een maximale vergoeding ingediend worden van € 1.500 voor het 
implementeren van een sms-service. Dit met als doel de no-show te verlagen in de 
achterstandspraktijken. 
 
Eenmalige bijdrage t.b.v. het omgaan met werkdruk   
Er is een mogelijkheid gebruik te maken van een bijdrage ten behoeve van het omgaan met werkdruk, 
door het inzetten van een NHG-gecertificeerde coach. Deze bijdrage is maximaal € 750 per huisarts 
per jaar. 
 
Aanvragen t.b.v. het vergroten van de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk  
AFA vergoedt verschillende mogelijkheden met betrekking tot het toegankelijk maken van de 
huisartspraktijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan het aanpassen van de telefooncentrale, aanpassen 
van de digitale toegankelijkheid van de huisartspraktijk of het tijdelijk vergoeden van het abonnement 
op de Kijksluiter. 
 
(Praktijkcheck) laaggeletterdheid 
Voor huisartspraktijken in de achterstandswijken in de regio Arnhem bestaat de mogelijkheid 
kosteloos een praktijkcheck laaggeletterdheid uit te laten voeren. Daarnaast kunnen schriftelijke 
communicatie zoals brieven, tekst op de website, tekst op het wachtkamerscherm of een folder 
herschreven worden op laaggeletterdheid. 
 
Aanschafkosten SCIL screening  
AFA vergoedt tevens de aanschaf SCIL (screenende intelligentietest) en het implementeren van de 
screening in de praktijk. 
 
Aanschafkosten leerboek 
Aanschaf van leerboeken, studiemateriaal gerelateerd aan achterstandsproblematiek. 
 
De aanvragen kunt u indienen middels het ‘Aanvraagformulier vergoedingen AFA’, inclusief begroting. 
Dit formulier is terug te vinden op onze website. Bij de invulling van het formulier is eventueel 
begeleiding mogelijk door de coördinator van het fonds.  
 
Mocht u gebruik willen maken van de vele mogelijkheden van het AFA en/of andere vragen hebben, 
dan zien wij de aanvragen/vragen heel graag tegemoet. 
 
Inschrijven nieuwsbrief AFA 
Heeft u zich al aangemeld bij onze nieuwsbrief? Hierdoor blijft u op de hoogte van alle 
mogelijkheden en ontwikkelingen.  
Aanmelden kan digitaal via: https://www.afa-arnhem.nl/nieuws.html of door uw e-mailadres 
telefonisch of per e-mail aan ons door te geven. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het bestuur van AFA, 
 
Ingeborg Rutten-Burgers 
Annelies Diependaal van Zeeland  
 

 
 
www.afa-arnhem.nl 
Telefoon: 055 - 5058610 / 06 - 13614635 
Email:  info@afa-arnhem.nl 
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