
 
 

Procedure vergoedingen AFA                                                                                                                                                         Juli 2022 

 
 

Procedure vergoedingen Arnhems Fonds Achterstandswijken 
 
Het Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA) stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar waar 
huisartspraktijken in achterstandswijken in Arnhem, Didam, Dieren, Doesburg, Duiven, 
Doorwerth, Elst, Gendt, Huissen, Lobith, Oosterbeek, Rheden, Velp, Westervoort en 
Zevenaar een beroep op kunnen doen om de knelpunten die zij ervaren (in projectvorm) aan 
te pakken.   
 
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  
Daarmee geven deze projecten: 
• een impuls aan de verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in achterstandswijken 
• versterking van de positie van de praktijkassistentie als ruggengraat van de huisartspraktijk.  
 
Projecten kunnen worden aangevraagd vanuit een huisartspraktijk of vanuit samenwerkingsverbanden van 
huisartspraktijken. Projecten worden alleen gefinancierd door AFA als er geen mogelijkheden voor reguliere 
financiering zijn en er een link is met achterstandsproblematiek. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om projecten, dus 
tijdelijke activiteiten. Structurele activiteiten worden niet gefinancierd door AFA. In de aanvraag van een project 
kan voor de uren van huisartsen een uurtarief van € 80, voor praktijkmanager € 62,50, voor POH € 55 en voor 
praktijkassistente € 32,50 worden gerekend. Per praktijk kan er eenmalig een maximale vergoeding van € 1.500 
worden ingediend voor verbouwingskosten die te maken hebben met achterstandsproblematiek. Eveneens kan er 
per praktijk 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. Er kan ook eenmalig een 
bedrag van maximaal € 3.000 aangevraagd worden voor het implementeren van een Lean Management in de 
huisartspraktijk. Daarnaast is er 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. AFA vergoedt verschillende mogelijkheden met betrekking tot het toegankelijk maken van 
de huisartspraktijk. Te denken valt aan het aanpassen van de telefooncentrale (maximaal € 1.500) of het tijdelijk 
vergoeden van het abonnement op de Kijksluiter. AFA vergoedt tevens de aanschaf SCIL (screenende 
intelligentietest), een praktijkcheck laaggeletterdheid en aanschaf van leerboeken, gerelateerd aan 
achterstandsproblematiek. Tot slot vergoedt AFA een uurgesprek van een huisarts met een patiënt, een MDO en 
de overleguren met sociaal domein met als doel wijkgericht te gaan werken. Naast deze procedure is er een 
regeling Trainingen & Scholingen; een training of scholing gerelateerd aan achterstandsproblematiek kan 
gefinancierd worden door AFA. Meer informatie over alle mogelijkheden is terug te vinden op de website 
www.afa-arnhem.nl.  
 
Aanvragen kunnen worden ingediend met het ‘aanvraagformulier vergoedingen AFA’, inclusief begroting. Bij de 
invulling van dit formulier is begeleiding mogelijk door de coördinator van het fonds. Het bestuur van het fonds 
beoordeelt de aanvraag en kan, indien nodig, vragen om aanpassingen van de aanvraag. Als het fonds de 
aanvraag goedkeurt, worden afspraken gemaakt over betaling en de wijze van verantwoording.  
Het stichtingsbestuur beoordeelt de aanvragen op de volgende punten: 
• is de voorgenomen activiteit gericht op een of meer knelpunten in relatie tot achterstandsproblematiek? 
• bestaan voor de voorgenomen activiteit andere financieringsmogelijkheden (bijv. M&I)? 
• is de aanvraag afkomstig van een samenwerkingsverband van meerdere huisartsen? 
• zijn de te verwachten resultaten van de voorgenomen activiteit reëel?  
• passen de kosten van de voorgenomen activiteit binnen het totaalbudget? 
• staan de kosten van de voorgenomen activiteit in verhouding tot de te verwachten resultaten? 
• is er (indien van toepassing) structurele financiering van de activiteit na afloop van het project? 

http://www.afa-arnhem.nl/

