
Nieuwsupdate Zorgtafel  
Flevoland                                                                                               Mei 2020 
 
Voorwoord 
De corona-situatie heeft ook gevolgen voor de voortgang van de agenda van de 
Zorgtafel Flevoland. Sommige thema’s worden daardoor versneld; denk aan 
eHealth-toepassingen of de coördinatie van de zorg. De huidige situatie leidt er 
helaas ook toe dat andere thema’s wat later dan verwacht worden uitgewerkt. 
 
In deze nieuwsupdate treft u een aantal mooie voorbeelden van de partijen die 
met elkaar samenwerken in de Zorgtafel. Daarmee bouwen we met elkaar verder 
aan de toekomstbestendige zorg voor de inwoners van Flevoland.  
 
Ik wens alle zorgprofessionals, zorginstellingen en andere betrokken partijen heel 
veel succes met hun geweldige inzet om corona-patiënten te helpen en de 
corona-pandemie te helpen overwinnen.  
 
Door de maatregelen van het kabinet is de bijeenkomst van de deelnemers aan 
de Zorgtafel verplaatst van 5 juni naar 26 juni. 
 
Frans van den Broek d’Obrenan 
voorzitter Zorgtafel Flevoland 
 
 
Visie Gezondheidszorg Noordelijk Flevoland 
Patiëntenorganisaties, de adviesraden sociaal domein en de gemeenten Urk en 
Noordoostpolder stelden gezamenlijk de visie ‘Gezondheidszorg Noordelijk 
Flevoland’ op. 
 
Wethouder Marian Uitdewilligen: “De inbreng van de patiëntenorganisaties en 
adviesraden geeft ons een duidelijk kader om de belangen van onze inwoners te 
behartigen in de gesprekken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Afgelopen 
1,5 jaar is er veel gebeurd in de gezondheidszorg in Flevoland. Zorgaanbieders 
werken hard aan een verbetering van de gezondheidszorg. Ook in deze crisistijd 
ontwikkelt de zorg zich snel. Deze visie, geschreven vanuit de behoefte van de 
inwoners, geeft ons als gemeente NOP en gemeente Urk de juiste focus om 
gezamenlijk te gaan voor de beste zorg voor de inwoners in Noordelijk 
Flevoland.” 
 

Regiobeelden ter ondersteuning van de zorg in Flevoland  
Zilveren Kruis heeft het regiobeeld voor Flevoland en Noordwest Veluwe en voor 
de andere regio’s gepubliceerd op haar website. Het regiobeeld geeft inzicht over 
ontwikkelingen (zoals een groeiende zorgvraag van ouderen) en kansen 
(bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en eHealth).  
Zilveren Kruis bespreekt de regiobeelden met alle betrokken partijen in Flevoland. 
Zo zijn de regiobeelden een belangrijk startpunt om samen vorm te geven aan de 
zorg van de toekomst. Wil je meer weten? Neem dan contact op met […..]. 
 
WEL in Flevoland  
WEL in Flevoland is een meerjarig programma dat is opgezet door de Provincie, 
GGD, Proscoop, IVN en CMO. WEL in Flevoland wil een bijdrage leveren aan een 
bredere kijk op de gezondheid van de Flevolanders.  
 
Gezondheid is immers veel meer dan ziek zijn en niet ziek zijn. Het gaat over wat 
je leven betekenis geeft. WEL in Flevoland werkt aan het inspireren van 
zorgprofessionals en beleidsmakers om een bredere kijk op gezondheid te 

https://www.urk.nl/documenten-sociaal-domein
https://www.urk.nl/documenten-sociaal-domein
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorg-in-de-regio


hanteren. Hiermee wil WEL in Flevoland bevorderen dat inwoners zelf aan de slag 
gaan met het bevorderen van hun eigen gezondheid en sociale veerkracht. 
 
WEL in Flevoland zal op haar website ook aandacht schenken aan projecten van 
de deelnemers aan de Zorgtafel die te maken hebben met het thema Positieve 
Gezondheid. 

• Overzicht financiële ondersteuning voor innovatieve initiatieven 
uitgebreid 
In de vorige nieuwsupdate wezen we op interessante financieringsregelingen voor 
initiatieven die het aanbod van de zorg in Flevoland toekomstbestendig inrichten, 
bijvoorbeeld via eHealth-toepassingen, juiste zorg op de juiste plek, preventie of 
algemene innovaties.  
 
Deze informatie is uitgebreid met een aantal regelingen (zie het overzicht in de 
bijlage bij deze nieuwsupdate). Informatie over deze financieringsregelingen kunt 
u opvragen bij […..] van de Provincie Flevoland. 
 
Halfjaarlijks overleg huisartsen en gemeente Lelystad 
Eind april vond het halfjaarlijkse overleg plaats tussen de gemeente Lelystad en 
de huisartsen uit Lelystad. Ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis was hierbij 
aanwezig. Met dit overleg bouwen de deelnemers aan de onderlinge 
samenwerking. In de bijeenkomst in april is er ook specifiek gesproken over 
ontwikkelingen rondom de Jeugdzorg en vanzelfsprekend de actualiteit rondom 
corona. 

Voortgang geboortezorg 
De afgelopen periode hebben alle betrokken partijen hard gewerkt aan de 
agendapunten voor de geboortezorg.  
 
Op Urk hebben de verloskundigen twee collega's gevonden die zich voor langere 
tijd aan de praktijk willen verbinden. Daarmee is het capaciteitsprobleem op Urk 
voor de korte termijn opgelost. Voor de langere termijn is een coachingstraject 
gestart om de praktijken Urk en Emmeloord te ondersteunen, zodat zij  ook in de 
toekomst de juiste zorg kunnen blijven bieden. 
 
In Lelystad zijn alle partijen akkoord met het opgestelde plan van aanpak van de 
externe projectbegeleiding (Significant) in samenwerking met de verloskundigen. 
Dit traject wordt financieel mogelijk gemaakt door gemeente, de provincie, de 
zorgverzekeraars (VGZ en ZK), de KNOV en de verloskundigen zelf).  
 
Versoepeling bezoekregeling voor bewoners Hof van Smeden  
Woonzorgcentrum Hof van Smeden in Emmeloord, onderdeel van Zorggroep 
Oude en Land (ZONL), was een van de 26 woonzorglocaties in Nederland waarbij 
de bewoners weer beperkt bezoek mochten ontvangen tijdens de corona-crisis. 
Deze week gingen ook de woonzorglocaties van de grootste zorgaanbieder in 
Noordoostpolder en Urk voorzichtig open voor bezoek. 
 
“We zijn heel bij dat we op een veilige manier weer meer ruimte en aandacht 
kunnen geven aan de kwaliteit van leven van de bewoners en hun naasten”, geeft 
Albert Hilvers, bestuurder aan. ZONL heeft met de ervaringen uit de eerste fase 
en met een behoefteonderzoek onder alle bewoners en contactpersonen van alle 
woonzorglocaties voor elke locatie een plan op maat gemaakt. Meer informatie is 
te vinden op www.zorggroep-onl.nl of opvraagbaar via communicatie@zorggroep-
onl.nl. 
 

https://www.welinflevoland.nl/
http://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:communicatie@zorggroep-onl.nl
mailto:communicatie@zorggroep-onl.nl


 
Resultaten tweede coronavragenlijst Flevoland bekend  
De GGD Flevoland heeft onlangs voor de tweede keer een coronaonderzoek 
gedaan naar het gedrag van inwoners van Flevoland en hoe het met ze gaat in dit 
coronatijdperk. Bijna 5.000 Flevolanders werkten mee aan het onderzoek. 
Door de coronacrisis beperken inwoners de contacten met vrienden, familie en 
kennissen. Een derde van de Flevolanders geeft aan zich nu eenzamer te voelen 
dan voor de coronacrisis. Een op de vijf Flevolanders geeft aan ongezonder te 
eten vergeleken met voor de crisis. 51% geeft aan (veel) minder te bewegen. De 
uitkomsten van het onderzoek leest u hier. 
 
Coronacijfers en impact  
De Provincie Flevoland heeft een actueel beeld opgesteld van de impact van het 
coronavirus in Flevoland. Het volledige rapport leest u hier. Ook worden de 
actuele cijfers over de coronasituatie in Flevoland bijgehouden. Die treft u hier. 

De corona-situatie heeft grote impact voor alle partijen in de zorg. Daarom 
werken de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ op bovenregionaal niveau 
(ROAZ en landelijke tafels) mee aan oplossingen die nodig zijn in deze corona tijd 
(zoals de continuïteitsbijdrage). Ook heeft Zilveren Kruis intensief contact met de 
zorgaanbieders in de regio (ziekenhuizen, VVT-aanbieders en regionale 
huisartsenorganisaties).  
 
 

https://www.ggdflevoland.nl/Nieuws/resultaten-2e-corona-vragenlijst-ggd-i-s-m-het-rivm
https://www.flevoland.nl/getmedia/45045205-687c-43ff-a0ec-262ffe3f533f/COVID-19-Impact-Monitor-Flevoland-14-mei-2020-dv.pdf
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/
https://www.zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage


(Financiële) ondersteuning voor initiatieven eHealth en innovatie zorg algemeen, preventie en JZOJP 

Overzicht op basis van a) openbare bronnen ZonMW, NZa, Ministerie van VWS en b) opgevraagde informatie Zilveren Kruis, mei 2020 

 

Thema Naam/type 

financiering         

Financier  

 

Voor wie                  

 

Doel                                          

 

Inhoud 

ondersteuning  

Budget, data en                                               

informatiebron                                      
 

eHealth Stimulerings-

regeling eHealth 

thuis (SET).  

ZonMw/RVO Aanbieders van zorg of 

ondersteuning die samen 

met een inkoper willen 

werken aan het opschalen 

en borgen van bestaande e-

health oplossingen.  

Het realiseren van meer 

gebruikers, structurele 

inbedding en duurzame 

bekostiging van 

bestaande e-health 

toepassingen die 

ondersteuning of zorg 

thuis faciliteren. Dit met 

als doel ervoor te 

zorgen dat e-health 

beter en meer wordt 

gebruikt wordt én 

ouderen en mensen met 

een (risico op) 

chronische ziekte of 

beperking met een 

grotere kwaliteit van 

leven langer thuis 

kunnen wonen. 

Subsidie voor activiteiten gericht op 

het opschalen én borgen van e-

health toepassingen in uw 

organisatie, inclusief het opleiden 

van zorgprofessionals en het 

informeren en trainen van cliënten 

en mantelzorgers.  De volgende 

posten kunnen worden vergoed: 

- personeelskosten 

- administratieve kosten 

- kosten derden 

- investeringskosten e-health 

De regeling is sinds 1 maart 2019 geopend en 

per februari 2020 verruimd. Een aanvraag kan 

doorlopend worden ingediend via het e-loket op 

www.rvo.nl/set. Een plan of projectidee kan eerst 

worden voorgelegd aan RVO, door gebruik te 

maken van de Quickscan. Meer informatie via: 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-

thuis-set/voorwaarden-set 

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele 

projectkosten. De overige kosten (eigen aandeel) 

moeten de aanvrager en deelnemers zelf 

financieren. 

Het maximale subsidiebedrag voor een 

gezamenlijke subsidieaanvraag voor activiteiten 

van een innovatiecluster e-health en 

opleidingsactiviteiten e-health is € 750.000. Het 

minimale subsidiebedrag is € 50.000 

eHealth Ondersteunings-

programma  

SET-up  

ZonMW/RVO in 

samenwerking met 

VitaValley (open en 

onafhankelijk platform 

gericht op het versnellen 

en opschalen van 

innovaties). 

Aanbieders van zorg of 

ondersteuning die samen 

met een inkoper willen 

werken aan het opschalen 

en borgen van bestaande e-

health oplossingen. Het SET-

up programma is 

beschikbaar voor alle 

partijen van 

innovatieclusters met 

gehonoreerde SET-

aanvragen. Deelname is 

geheel kosteloos. 

Het ondersteunen van 

deelnemers bij 

verschillende stappen in 

het opschalen en 

borgen van bestaande 

e-Health toepassingen.  

Er kan ondersteuning worden 

ontvangen in de vorm van de 

volgende activiteiten: 

A.    Gerichte training, coaching en 

ondersteuning - op basis van 

fasering: 

B.    Ondersteuningsaanbod op maat 

– op basis van vragen van de 

deelnemers (vraaggerichte, 

praktische ondersteuning en 

kennisuitwisseling) 

C.    Online community om kennis en 

ervaringen uit te wisselen 

Het ondersteuningsaanbod van SET-

up is niet statisch, maar zal 

halfjaarlijks worden herzien op basis 

van de behoeften van de deelnemers 

Er worden diverse bijeenkomsten en webinars 

georganiseerd. Hierover kan meer en actuele 

informatie worden gevonden op onderstaande 

pagina’s van VitaValley: 

 

https://vitavalley.nl/programma/agenda/ 

http://online.fliphtml5.com/wlunf/ulyf/#p=4 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/voorwaarden-set
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/voorwaarden-set
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/voorwaarden-set
https://vitavalley.nl/programma/agenda/
http://online.fliphtml5.com/wlunf/ulyf/#p=4


eHealth Pré-SET  ZonMw/RVO Met PréSET kan een 

aanbieder van zorg en/of 

ondersteuning een aanvraag 

indienen om een gedragen 

visie te ontwikkelen over 

hoe e-health bijdraagt aan 

bredere doelstellingen van 

de zorgaanbieder. 

Het ontwikkelen van 

een gedragen visie over 

hoe e-Health bijdraagt 

aan bredere 

doelstellingen van de 

zorgaanbieder.  

Financiële ondersteuning voor het 

ontwikkelen van de visie. Kosten die 

voor subsidie in aanmerking komen 

zijn personeelskosten en kosten voor 

derden.  

 

Alle kosten die aan de voorwaarden voldoen 

komen in aanmerking voor subsidie tot een 

bedrag van €20.000. De regeling loopt tot en 

met 31 december 2021 

 

Meer informatie via: https://www.rvo.nl/subsidie-

en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-

ehealth-thuis-set/voorwaarden-pr%C3%A9set-

aanvraag 

Klinische zorg thuis Zorgprestatie 

declaratie klinische 

zorg thuis 

NZa Aanbieders van medisch 

specialistische zorg 

Het stimuleren van zorg 

zoveel mogelijk dichtbij 

de patiënt leveren en 

alleen in het ziekenhuis 

als het moet 

Vergoeding van een ‘Klinische 

zorgdag in de thuissituatie, inclusief 

eventuele verpleging door het 

ziekenhuis’ 

Deze verrichting zal als ‘overig zorgproduct’ 

worden gedeclareerd en kan hierdoor naast een 

reguliere DBC worden geregistreerd. Declaratie 

van deze verrichting kan alleen wanneer hiervoor 

een contract is afgesloten tussen ziekenhuis en 

zorgverzekeraar. 

Digitale zorg buiten 

de bestaande 

zorgprestaties 

Beleidsregel 

‘innovatie voor 

kleinschalige 

experimenten’ 

NZa Voor digitale zorg die niet 

past in bestaande 

zorgprestaties kunnen 

aanbieders een beroep doen 

op deze beleidsregel.  

Het verzoek voor een 

experiment moet tweezijdig 

komen vanuit een 

zorgaanbieder en 

verzekeraar of zorgkantoor 

gezamenlijk. Vóór afloop 

van het experiment kunnen 

zij een aanvraag indienen bij 

de NZa om de zorg in het 

experiment regulier te 

bekostigen. De NZa 

onderzoekt vervolgens of de 

zorg een plek kan krijgen 

binnen de reguliere 

bekostiging. 

De innovatie moet 

gericht zijn op een van 

de volgende 

verbeteringen:  

• Nieuwe of vernieuwde 

zorglevering met een 

betere prijs- 

/kwaliteitsverhouding. 

 • Een efficiëntere 

zorgorganisatie.  

• Betere kwaliteit van 

zorg. 

Deze route is vooral 

interessant als 

innovators snel een 

declaratietitel willen 

voor hun digitale zorg 

en lokaal willen 

experimenteren. 

Deze beleidsregel biedt de 

mogelijkheid om drie jaar (en in 

sommige gevallen 5 jaar) een 

kleinschalig experiment uit te voeren 

met een innovatieve vorm van zorg. 

Volgens de route hier beschreven:  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_263079_22/ 

Informatie 

uitwisseling 

VIPP-5 regeling Ministerie van VWS, voor 

ziekenhuizen via NVZ 

Instellingen in Medisch 

Specialistische Zorg en 

audiologische centra 

Stimuleert de digitale 

informatie-uitwisseling 

met de PGO van een 

patiënt en tussen 

professionals onderling. 

Subsidie voor initiatieven gericht op 

informatie uitwisseling tussen patiënt 

en professional en professionals 

onderling.  

Deze regeling is mid februari geopend. Subsidie 

kan t/m 31 oktober 2020 worden aangevraagd. 

De hoogte van de subsidie wordt aan de hand 

van het soort instelling en de module bepaald.  

Stap 1: Vul de startmonitor in. Deze kunt u 

aanvragen via vipp@zkn.nl. Vermeld in de mail 

de naam van uw instelling en de naam, het e-

mailadres en het telefoonnummer van de 

contactpersoon.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/voorwaarden-pr%C3%A9set-aanvraag
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/voorwaarden-pr%C3%A9set-aanvraag
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/voorwaarden-pr%C3%A9set-aanvraag
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set/voorwaarden-pr%C3%A9set-aanvraag
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_263079_22/


Stap 2: Doe een online aanvraag. 

In de aanvraag moet u verklaren dat de 

startmonitor is ingevuld. Ook moet u de DAEB-

overeenkomst invullen en meesturen. Voor meer 

informatie, zie: https://www.dus-

i.nl/subsidies/vipp-fase-5 

Informatieuitwisseling OPEN coalitie (één 

van de VIPP-

programma’s 

gericht op 

huisartsenzorg) 

Versnellingsprogramma 

door InEen, LHV en NHG 

Huisartsen. Zij kunnen zich 

hiervoor aanmelden via een 

regionale coalitie. Voor 

Flevoland als volgt: Almere: 

ZG Almere en Medi-mere. 

Flevoland-breed: Medrie 

(Zwolle, Flevoland, 

Vechtdal). Zeewolde: 

Medicamus (Noord-West 

Veluwe en Zeewolde) 

Stimuleert het veilig 

digitaal informatie 

uitwisselen 

Een subsidie voor activtiteiten ter 

bevordering van de 

gegevensuitwisseling tussen 

huisartsen en hun patiënten in 

Nederland. 

Van 1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020 kan de 

penvoerder van de regionale coalitie de subsidie 

aanvragen bij het ministerie van VWS. Meer 

informatie via: https://open-

eerstelijn.nl/stappenplan/stap-3/ 

Innovatie S3-gelden Zilveren Kruis Huisartsen Stimuleert 

‘zorgvernieuwing’, 

waaronder eHealth.  

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders 

wordt hierbinnen de ruimte geboden 

om prestaties te creëren voor 

afspraken over de resultaten van de 

inzet in huisartsen-/ketenzorg op 

lokaal niveau. 

Meer informatie over deze gelden loopt via 

inkoper van Zilveren Kruis waar de 

zorgaanbieder contact mee heeft.  

Innovatie ICT-tafel Zilveren Kruis Huisartsen Stimuleert digitalisering 

in de huisartsenzorg. 

Een nieuw, tijdelijk budget voor 

digitalisering.  

Meer informatie over deze gelden loopt via 

inkoper van Zilveren Kruis waar de 

zorgaanbieder contact mee heeft. 
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Preventie Subsidieregeling 

Preventiecoalities 

Min. VWS Alleen zorgverzekeraars 

kunnen, in samenwerking 

met één of meerdere 

gemeenten, de subsidie  

aanvragen. Het is mogelijk 

dat meerdere 

zorgverzekeraars betrokken 

zijn bij een preventiecoalitie. 

In dit geval vraagt één van 

die verzekeraars subsidie 

aan. Deze verzekeraar geldt 

dan als penvoerder. 

Met de subsidieregeling 

Preventiecoalities stimuleert 

Min.VWS de structurele 

samenwerking tussen 

zorgverzekeraars en 

gemeenten op het gebied van 

preventieactiviteiten voor 

risicogroepen Doel is om de 

gezondheid van risicogroepen 

te verbeteren.  

Zorgverzekeraars en gemeenten 

kunnen hiermee 1/3e van de kosten 

van procescoördinatie van een 

gezamenlijke aanpak van effectieve 

preventieactiviteiten voor 

risicogroepen financieren. Zo kunnen 

ze samen stappen zetten.  

Subsidies van minder dan €25.000 worden niet 

verstrekt. 

Een subsidie wordt ten hoogste voor 3 jaren 

verleend. De aanvraag voor verlening van een 

subsidie wordt uiterlijk tot 1 oktober 2021 

ontvangen. 

1 oktober 2021 is ook de laatste mogelijkheid 

om een subsidie in te dienen. De 

subsidieregeling vervalt per 1 januari 2022. 

Meer informatie via: 

https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/su

bsidieregeling-preventiecoalities 
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De juiste zorg 

op de juiste 

plek 

Subsidie 

‘’Uitvoerings-

impuls’’ 

ZonMW-programma Juiste 

Zorg Op de Juiste Plek 

Richt zich specifiek op 

samenwerkingsverbanden 

waarbij al een goede 

regiosamenwerking 

bestaat.  

De betrokken partijen hebben 

een 

samenwerkingsovereenkomst 

of zijn bereid die te sluiten. U 

gaat samen werken aan een 

gedragen plan voor de regio 

of het verder ontwikkelen van 

een plan van aanpak. 

Financiële ondersteuning voor 

samenwerkingsverbanden waarbij al een 

goede regiosamenwerking bestaat. De 

betrokken partijen hebben een 

samenwerkingsovereenkomst of zijn bereid 

die te sluiten. Zij gaan samen werken aan 

een gedragen plan voor de regio of het 

verder ontwikkelen van een plan van aanpak. 

Let op: de Uitvoeringsimpuls kan alleen 

worden aangevraagd in aansluiting op een 

Startimpuls. 

De subsidieoproep van de Uitvoeringsimpuls 

gaat naar verwachting in 2020 open. Dit 

wordt aangekondigd via de nieuwsbrief. 

Meer informatie via: 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-

resultaten/geestelijke-gezondheid-

ggz/programmas/programma-detail/juiste-

zorg-op-de-juiste-

plek/t/subsidiemogelijkheden-1/ 

 

De juiste zorg 

op de juiste 

plek 

Voucherregeling ZonMW-programma Juiste 

Zorg Op de Juiste Plek 

Startende en bestaande 

regionale 

samenwerkings-

verbanden die een 

integraal en op de 

behoeften van 

hulpvragers aansluitend 

Het verzamelen van data en 

het vaststellen van een 

regiobeeld op basis hiervan. 

Een regiobeeld is een beeld 

van de stand van zaken en 

toekomstige ontwikkelingen 

Met een voucher kunnen regionale 

samenwerkingsverbanden externe expertise 

inzetten voor het vaststellen van het 

regiobeeld, gericht op dataverzameling en 

data-analyse. Min. VWS ondersteunt bij het 

vaststellen van dit regiobeeld door het 

De tweede ronde van deze subsidie stond 

open tot 11 februari 2020. O.b.v. de 

binnengekomen subsidies besluit ZonMW 

wanneer er mogelijk een vervolgronde komt. 

Dit wordt aangekondigd via de nieuwsbrief.  

De subsidie die met een voucher kan worden 

https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/subsidieregeling-preventiecoalities
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/subsidieregeling-preventiecoalities
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/t/subsidiemogelijkheden-1/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/t/subsidiemogelijkheden-1/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/t/subsidiemogelijkheden-1/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/t/subsidiemogelijkheden-1/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/t/subsidiemogelijkheden-1/


zorg-, welzijns- en 

ondersteuningsaanbod 

willen ontwikkelen. 

 

op het gebied van 

gezondheid, zorg en welzijn in 

de regio. Hiemee kunnen 

regionale 

samenwerkingsverbanden hun 

aanbod aan zorg, welzijn en 

ondersteuning verder 

ontwikkelen en aan laten 

sluiten op behoeften van de 

mensen in de regio 

kosteloos beschikbaar stellen van een 

basisdataset via het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook het 

toevoegen van op maat gesneden data van 

dataleveranciers is een optie. Op dit 

overzicht met expert(organisatie)s staan de 

contactgegevens van experts en 

expertorganisaties die u hiervoor u 

benaderen. 

aangevraagd, is maximaal € 10.000,- en heeft 

een looptijd van maximaal 9 maanden. Een 

samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer 

een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een 

voor expertise en een voor datalevering en -

bewerking. Meer informatie via 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-

resultaten/geestelijke-gezondheid-

ggz/programmas/programma-detail/juiste-

zorg-op-de-juiste-

plek/t/subsidiemogelijkheden-1/ 

De juiste zorg 

op de juiste 

plek 

MSZ 

Transformatiegelden 

2019-2022 

Zilveren Kruis Voor aanbieders van 

medisch-specialistische 

zorg  die meegaan in de 

gewenste transformatie 

naar de juiste zorg op de 

juiste plek, dan wel naar 

krimp bewegen 

Ondersteunen van activiteiten 

die bijdragen aan de 

transformatie, zoals 

beschreven in rapport ‘Juiste 

Zorg op de Juiste Plek’; 

passend in het gedeelde 

meerjarenperspectief; die 

substantieel zijn van aard;  

een blijvend effect hebben; de 

door de initiatieven bespaarde 

omzet bij de zorgaanbieder(s) 

wordt niet opgevuld.  

Financiële ondersteuning voor een initiatief 

door de zorgaanbieder. Evt. ook het 

opzetten van projectorganisaties om de 

transformatie in het ziekenhuis structureel 

op gang te brengen). Expliciet wél bedoeld 

voor MSZ zorg digitaliseren, Zorgpaden 

voor kwetsbare ouderen optimaliseren, en 

verplaatsen van zorg dichter bij huis. 

Expliciet níet bedoeld voor activiteiten 

gericht op uitwisseling patiëntgegevens en 

wetenschappelijk onderzoek, 

U kunt op ieder moment een voorstel 

voorleggen aan uw zorginkoper. Er  worden 

geen vaste deadlines gehanteerd voor het 

indienen van voorstellen, er wordt samen 

een termijn afgesproken voor reactie en 

beoordeling. Processtappen die terugkomen 

zijn in ieder geval:  

- indienen initiatief door zorgaanbieder 

- bespreken initiatief met Zilveren Kruis 

- aanscherpen initiatief door zorgaanbieder, 

in overleg met Zilveren Kruis  

- besluit: akkoord/afwijzen initiatief door  ZK 

- vastleggen afspraken in overeenkomst  

- monitoring KPI’s en bespreken voortgang 

Via transformatietafel MSZ, zorgverzekeraar.  

Regionale 

activiteiten 

huisartsen/ 

De juiste zorg 

op de juiste 

plek 

Organisatie & 

infrastructuur-

gelden 

Zilveren Kruis Regionale O&I 

organisaties in de 

huisartsenzorg die aan de 

voorwaarden voldoen 

komen in aanmerking. 

Deze organisaties worden 

in 3 jaar opgebouwd. De 

voorwaarden zijn:  

- Vertegenwoordigt 

tenminste 85% van de 

huisartsen en 85% van de 

inwoners binnen de regio 

- De regio-organisatie is 

een rechtspersoon en is 

bevoegd om een 

overeenkomst met 

Zilveren Kruis af te sluiten 

- Bedient een regio met 

minimaal 100.000 

inwoners 

 

Het realiseren van een 

samenhangend en 

persoonsgericht zorgaanbod 

voor klanten, door een 

samenhangende en effectieve 

organisatie en infrastructuur 

(O&I) in de eerste lijn. Hierbij 

gaat het om de volgende 

thema’s: 

• Meer tijd voor de patiënt  

• Zorg voor kwetsbare 

groepen  

• Zorg in de avond-, nacht- en 

weekenduren  

• Versterking van de 

organisatiegraad van de eerste 

lijn  

• Digitalisering en ICT 

infrastructuur  

• Arbeidsmarktproblematiek  

•Terugdringen overbodige 

regeldruk  

Zilveren Kruis maakt met de regio-

organisatie afspraken over de te behalen 

resultaten inclusief de daarbij behorende 

bekostiging.  

Voorwaarde is dat het initiatief onderdeel is 

van regionale afspraken, bij voorkeur 

vastgelegd in het regioplan van de regio-

organisatie (in oprichting). Ook moet het 

initiatief meetbare doelen bevatten. De 

voortgang, monitoring en resultaten komen 

terug in de evaluatie.  

Meer uitgebreide en de meest actuele 

informatie hierover is terug te vinden op: 

https://www.zilverenkruis.nl/ 

zorgaanbieders/zorgsoorten/huisartsenzorg/ 

contracteren/contract-voor-organisatie-

infrastructuur 

 

 

Via de regiotafel. Zilveren kruis continueert 

de regiotafels voor 2020 om vernieuwing en 

innovaties te stimuleren. Voor meer 

informatie, zie het actuele beleid op: 

https://www.zilverenkruis.nl/ 

zorgaanbieders/zorgsoorten/huisartsenzorg/ 

contracteren/contract-voor-organisatie-

infrastructuur 
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