Algemene voorwaarden, aanmeldingsprocedure en beoordeling
subsidieaanvraag
Algemene voorwaarden
Huisartsen in de regio Haaglanden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer met
200 of meer achterstandspatiënten of met minimaal 10% achterstandspatiënten in hun praktijk
kunnen een subsidieaanvraag indienen voor financiële ondersteuning door het achterstandsfonds,
mits voldaan wordt aan minimaal één van de volgende algemene voorwaarden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

De investering leidt tot vermindering van de werklast;
De investering leidt tot verbetering van diensten;
De toegankelijkheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg wordt bevorderd;
De positie van de huisarts als poortwachter wordt bevorderd;
Gepast gebruik van de huisartsenzorg wordt bevorderd;
Er wordt specifiek medisch beleid voor de patiëntendoelgroepen gemaakt;
De samenwerking met andere disciplines wordt bevorderd.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
•
Het dient extra activiteiten/uitgaven te betreffen, die niet uit de reguliere vergoeding van de
huisarts gefinancierd worden;
•
De investering kan niet op andere wijze gefinancierd worden. Als dit wel het geval is, dient de
aanvragende huisarts inzicht te geven in andere financieringsbronnen ter voorkoming van
dubbele financiering;
•
Ingediende facturen van bedrijven, dienen voorzien te zijn van een inschrijvingsnummer bij de
kamer van koophandel;
•
Stichting FHA maakt een verschil tussen gratis/deels gratis ondersteuning, ondersteuning voor
kwaliteitsverbetering met een maximaal subsidiebudget en aanvullende vormen van subsidie.
De hoogte van de subsidie varieert tussen 75% en 100%. Hoeveel er concreet door Stichting
FHA wordt vergoed (hoofdstukken 4, 5 en 6) is terug te vinden onder voorwaarden bij de
verschillende ondersteuningsvormen. Subsidie voor praktijk overstijgende/ kwaliteit
verbeterende projecten (hoofdstuk 7) wordt meestal i.s.m. de Klankbordgroep vastgesteld.
Het is niet mogelijk om niet besteed budget uit voorgaande jaren aan te spreken.
Aanmelden
Om subsidie te kunnen aanvragen voor kwaliteitsverbetering is het nodig dat de huisarts zich bij
Stichting FHA aanmeldt. Dit om te kunnen beoordelen of er voldoende patiënten uit een
achterstandspostcode in de praktijk ingeschreven staan. Aanmelden kan middels het
aanmeldingsformulier in bijlage 2, met daarbij gevoegd een overzicht van het aantal
achterstandspatiënten (op basis van de zorgverlenercode1) en een overzicht van het totaal aantal
patiënten in de praktijk.
Het aantal achterstandspatiënten van huisartsen met een eigen zorgverlenercode in
samenwerkingsverbanden wordt niet bij elkaar opgeteld.
Het geheel ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, het overzicht van het aantal
achterstandspatiënten en het overzicht van het aantal patiënten in de praktijk moeten uiterlijk voor
1 september 2022 per e-mail worden verzonden naar: info@stichtingfha.nl
N.B.: aanmelding houdt geen automatische toekenning van subsidie in (zie paragraaf 3.2).

1 De

zorgverlenercode van huisartsen begint met 01/0…. (37/5 voor gezondheidscentra)

Privacy
Met de aanmelding bij Stichting FHA geeft de huisarts tevens toestemming aan Stichting FHA om de
volgende gegevens van de huisarts te verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Betaalgegevens
Zorgverlener code
Aantal patiënten uit een erkende achterstandspostcode
Totaal aantal patiënten
Privacygegevens die in het kader van de afhandeling van subsidieaanvragen aan Stichting
FHA worden verstrekt (we verzoeken huisartsen de privacygegevens van derden
geanonimiseerd aan te leveren)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van uw subsidieaanvragen en het informeren over het verloop daarvan;
• Het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven met informatie over activiteiten van
Stichting FHA zoals nascholingen, netwerkbijeenkomsten, landelijke ontwikkelingen etc.
Subsidieaanvraag
Met het insturen van het aanmeldingsformulier geeft de huisarts alleen aan dat hij/zij graag
aanspraak wil maken op de subsidiegelden van het FHA. Het betreft een voorinschrijving, zodat er
een inschatting kan worden gemaakt van het aantal te verwachten subsidieaanvragen gedurende het
jaar. Op het aanmeldformulier moet daarom ook worden vermeld voor welke ondersteuningsvormen
de huisarts in aanmerking wenst te komen. Voor de beoordeling en toekenning van subsidie dienen
scans van nota’s te worden opgestuurd met vermelding van de investering waarvoor subsidie wordt
aangevraagd.
Wanneer de nota’s in bezit zijn van Stichting FHA wordt de aanvraag in behandeling genomen. Is een
aanvraag onvolledig, dan is er eenmalig de mogelijkheid dit aan te vullen. Als de aanvraag vervolgens
nog niet volledig is, wordt deze niet in behandeling genomen en komt niet in aanmerking voor
subsidie.
Nota’s voor subsidie m.b.t. het kalenderjaar 2022 dienen uiterlijk 31 december 2022 in ons bezit te
zijn. Nota’s uit voorgaande kalenderjaren komen niet in aanmerking voor subsidie.
Beoordeling subsidieaanvraag
De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden die in dit overzicht staan vermeld. Als aan
de subsidie-eisen wordt voldaan, wordt op basis van de ingediende nota’s een berekening gemaakt
van het bedrag waarvoor subsidie kan worden toegekend. De subsidie wordt vastgesteld en
uitbetaald over de werkelijke gemaakte en betaalde kosten; dit wil zeggen dat er een nota ingediend
moet worden. De nota dient uit het lopende kalenderjaar te zijn. Een offerte of prijsopgaaf is niet
voldoende.
Uitbetaling subsidie
Als aan de in dit overzicht genoemde subsidie-eisen wordt voldaan, wordt het toe te kennen
subsidiebedrag vastgesteld. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Subsidies worden aan de
desbetreffende huisarts in persoon overgemaakt.

Als derden2 de huisarts tegemoet komen in de gemaakte kosten of de kosten al uit andere
financieringsbronnen (kunnen) worden gefinancierd dient dit vooraf aan Stichting FHA te worden
gemeld. Ook dient dit bij de aanvraag inzichtelijk te worden gemaakt aan de hand van kopieën van
facturen of andere documenten waaruit de hoogte van de financiering blijkt. De tegemoetkomingen
worden in mindering gebracht op de toe te kennen subsidiebedragen.
Als blijkt dat subsidiegelden onrechtmatig zijn verkregen, dan behoudt Stichting FHA te allen tijde het
recht de subsidiegelden terug te vorderen.
Doorlooptijd subsidieaanvraag
De doorlooptijd van een aanvraag is maximaal drie maanden. Na toekenning van subsidie worden de
subsidiegelden zo snel mogelijk uitgekeerd.
Maximaal subsidiebudget voor kwaliteitsverbetering
De hoogte van het maximale subsidiebudget per huisartspraktijk is afhankelijk van het aantal
verzekerde patiënten uit een achterstandspostcode in de praktijk. Per patiënt uit een
achterstandspostcode is een bedrag van € 3,70 vastgesteld.
Rekenvoorbeeld bepaling maximaal subsidiebudget:
In een praktijk zijn 500 patiënten uit een achterstandspostcode ingeschreven. De maximale subsidie
voor kwaliteitsverbetering bedraagt dan 500 x € 3,70 = € 1.850, -

2

Zijnde bijvoorbeeld Hadoks, een zorgverzekeraar of een apotheek.

