Overzicht stand van zaken convenant MGZ, juni 2022
Actie
NVAVG

Activiteiten

Samen met

AVG’s bijdragen aan betere bereikbaarheid
en vindbaarheid zowel overdag als in de
avond-, nacht- en weekenduren;
AVG’s investeren in samenwerkingsrelaties
met de huisarts;
AVG’s bijdragen aan
deskundigheidsbevordering van
huisartsen;
AVG’s meer duidelijkheid scheppen in
taakafbakening en invulling van de
complementaire zorg;

Afgerond, overzicht op website VGN, LHV en NVAVG

VGN

Doorlopend proces

LHV

Loopt vanuit de arts VG, maar stokt bij het samenwerken met andere beroepsverenigingen.
Subsidie praktijkvoering arts VG in aanvraag. Vanuit het perspectief van de arts VG zal dit deels
uitgewerkt worden in het project praktijkvoering. Daarna moet het afstemmen een vervolg krijgen,
gezamenlijk met andere beroepsverenigingen.

NAPA, VGN,
V&VN, LHV

De positionering en taakherschikking van
verpleegkundig specialisten en
verpleegkundigen verhelderd wordt (met
V&VN en VGN);

Verkennende gesprekken gehad, daarna stilgevallen. Vanuit het perspectief van de arts VG zal dit
deels uitgewerkt worden in het project praktijkvoering. Daarna moet het afstemmen een vervolg
krijgen, gezamenlijk met andere beroepsverenigingen.

NAPA, VGN,
V&VN

De positionering en taakherschikking
physician assistants verhelderd wordt (met
VGN);

Verkennende gesprekken gehad, daarna stilgevallen. Vanuit het perspectief van de arts VG zal dit
deels uitgewerkt worden in het project praktijkvoering. Daarna moet het afstemmen een vervolg
krijgen, gezamenlijk met andere beroepsverenigingen.

NAPA, VGN,
V&VN

AVG’s bijdragen aan de totstandkoming
van een goed elektronisch dossier met
mogelijkheid tot medische informatieuitwisseling;
Het imago van medische beroepen in de
gehandicaptenzorg versterkt wordt (AVG,
verpleegkundigen en verpleegkundig
specialisten);

PvE AVG-IS opgeleverd voor NVAVG, implementatie is volgende stap waarbij de regie bij VGN ligt

VGN

Doorlopend proces

Project arbeidsmarktstrategie arts VG loopt t/m juni 2022
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Actie

Activiteiten

Financieringsknelpunten van de AVG-poli’s Knelpunten in kaart gebracht, maar niet opgelost
in kaart worden gebracht en opgelost: (met
ZN, VWS en NZa).

Samen met
NZa

VGN

Leden zorgen dat cliënten die naar de
huisarts en/of de Arts VG gaan, of bij wie
de huisarts/Arts VG op bezoek komt, waar
nodig, worden voorbereid en/of begeleid
door een begeleider/verwant, die de cliënt
goed kent en goed geïnformeerd is over de
hulpvraag.

Notitie met uitwerking en afspraken is via een projectgroep met Kansplus uitgewerkt.
Het definitieve concept ligt nu (mei 2022) bestuurlijk voor bij de achterban van de
projectgroep.

Kansplus
IederIn
NVAVG
LHV
Platform VG
midden en west
Brabant

Efficiënte inzet van de AVG, zodat zij haar
taken op een goede wijze kan uitvoeren.
Daardoor kunnen zo veel mogelijk cliënten
de benodigde zorg krijgen.

In het kader hiervan organiseerde VGN in samenwerking met de NVAVG op 6 juli 2021 de
ledenbijeenkomst ‘Facilitering AVG’s’ (zie ook de VGN website). De online bijeenkomst werd
bijgewoond door 85 deelnemers, waarvan grofweg de helft AVG's en de andere helft bestuur,
directie en management was. Aan de hand van de opgehaalde onderwerpen en knelpunten
worden vervolgafspraken gemaakt.
In opdracht van VGN is eind 2021 een onderzoek uitgevoerd naar Knelpunten en
oplossingsrichtingen facilitering artsen VG. Eind mei definitieve versie. In overleg met NVAVG
wordt op basis hiervan een plan van aanpak opgesteld.
Voorbeelden van samenwerking op VGN/gezondheid
Open uitwisselingsbijeenkomst voor leden op 30 november 2021, volgende juni 2022
Verkennend onderzoek om inzicht te verkrijgen in de voortgang van de acties uit het convenant in
2 regio’s. Onderzoek afgerond. Subsidie van VWS. (zie ook bij VWS)

NVAVG

Uitwisselen goede voorbeelden en
ervaringen
Monitoring acties convenant

Actualisatie handreiking
verantwoordelijkheidsverdeling
Deelname aan VIPP InZicht, eoverdracht en PGO

Uitgevoerd door KPMG, VGN heeft niet geaccordeerd. Mogelijk actualisatie sectorale handreiking.
In de deelnemende regio's draaien de projecten op volle toeren. Nog steeds komen er
veel (lokale) obstakels naar voren, rond samenwerking, rond werkprocessen, rond
(lokale) ICT, rond (landelijke) randvoorwaarden. Grootste bottleneck lijkt nu te zijn de
benodigde capaciteit om de gegevensuitwisselingen te toetsen. Daardoor lopen
projecten vertraging op. Verwachting is dat eind 2022 de techniek zal zijn gerealiseerd,
en dat m.n. voor het PGO extra tijd nodig is om daadwerkelijk gegevens beschikbaar te
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NVAVG, LHV,
AW sterker op
eigen benen,
VWS
KPMG
VGN, Nictiz,
bureau InZicht
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Actie

Activiteiten
stellen. Met de subsidieverstrekker wordt gesproken over het oplossen van dit
probleem.

Samen met

Aandacht voor Programma van Eisen
AVG-informatiesysteem

Programma van Eisen voor AVG-informatiesysteem is afgerond.

NVAVG

Afstemming NVAVG over richtlijn
autorisatie waarneemgegevens
conform de actuele
uitwisselingsstandaarden. In de
praktijktesten met een proof of
concept (PoC) voor ANW-diensten

Autorisatierichtlijn is in geaccordeerd door VZVZ

VZVZ

Uitrol van de richtlijn autorisatie
waarneemgegevens. Onderzoek naar
mogelijkheden voor AVGs om aan de
eisen te voldoen om de richtlijn te
implementeren.

Onderzoek vindt plaats met 15 zorgaanbieders. Tijdens het onderzoek ontstaat veel
inzicht in knelpunten die de uitrol belemmeren. Veel knelpunten zijn situatieafhankelijk omdat er weinig wordt gewerkt met en conform standaarden. Daarnaast is
er sprake van beperkte beschikbare capaciteit. Hierdoor vraagt dit proces meer tijd en
inspanning dan verwacht. Deze uitrol vloeit voort uit het ontwikkelen van de richtlijn en
betreft niet een formeel project.
In de periode april t/m december 2022 wordt het PvE AVG-is actief onder de aandacht
gebracht van Artsen VG, bestuurders, IT-adviseurs en softwareleveranciers. Hiervoor is
een projectleider beschikbaar gesteld door VWS.

VZVZ

Leden betrekken medische disciplines
bij de ontwikkeling van een passend
elektronisch medisch dossier conform
de AVG-IS eisen

NVAVG, VWS,
ICTU

LHV/INeen

Hun achterban de onderlinge afstemming
en communicatie met AVG’s,
verpleegkundigen en andere medewerkers
van zorginstellingen verbeteren

Onderzoek door Academische werkplaats Radboud Universiteit onder de aandacht van leden
Ineen gebracht (zie VWS)

Medewerking aan document om de client voor te bereiden op bezoek aan of van arts
(zie VGN)
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VGN, Kansplus,
NVAVG,
Platform VG
midden en west
Brabant
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Actie
V&VN
Ambassadeurstrajecten
verpleegkundigen/verzorgenden
gehandicaptenzorg
Aandacht arbeidsmarktkrapte voor
verpleegkundigen/verpleegkundig
specialisten

Activiteiten

Samen met

Tweede traject loopt voor verpleegkundigen/verzorgenden/begeleiders, volgende groep
start.

BPSW

Specifieke aandacht binnen arbeidsmarkttafel gehandicaptenzorg, verbinden van
arbeidsmarktkrapte aan zeggenschap voor verpleegkundigen, verzorgenden en
verpleegkundig specialisten in het Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht.

o.m. VGN,
BPSW

Functie verpleegkundige in de GHZ

Benoemen noodzaak verpleegkundig functiehuis, mede in het kader van boeien, binden
en benutten van verpleegkundigen/verzorgenden en verpleegkundig specialisten,
gerelateerd aan voorgaande punt.

VGN

Verhelderen samenwerking AVG en
verpleegkundig specialisten

Verkennende gesprekken gevoerd met NVAVG en VGN; nog geen concrete
projectgroep samengesteld, moet vervolg krijgen.

NVAVG, VGN,
NAPA

Samenwerkingsafspraken over inzet
verpleegkundig specialisten voor
somatische diagnostiek

Benoemen rol verpleegkundig specialist in document ‘Goed verloop van het bezoek van
een cliënt met een verstandelijke beperking aan de (huis)arts’, is afgerond.

o.m. met VGN,
LHV en NVAVG

Delen goede voorbeelden inzet
verpleegkundigen voor
triage/vroegherkenning somatische
klachten

Nog geen concrete actie, is intern opnieuw onder de aandacht gebracht.

Voldoende stageplaatsen voor
verpleegkundigen

Betrekken VGN bij Landelijk Overleg Stage HBO-V, VGN nu aanwezig.

Opleidingsplaatsen voor
verpleegkundig specialisten

Nog geen concrete actie, benoemen in het kader van toekomstagenda GHZ, mede
gerelateerd aan behouden van verpleegkundigen door carrièremogelijkheden te bieden.

Administratieve lasten verminderen

Zorgverzekeraars en zorgkantoren proberen altijd de administratieve lasten zo beperkt
mogelijk te houden. Ze nodigen brancheorganisaties uit om te melden als zij
verbetermogelijkheden zien.

LOOV en VGN

VWS
Arbeidsmarkt Artsen VG

Projectsubsidie Arbeidsmarktstrategie
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NVAVG
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Actie
Positionering MGZ
Onderzoeken NZa

Monitoring convenant
Toekomstbestendige inrichting 24/7
MGZ in de regio

Activiteiten

Beoordeling projectsubsidie ‘Normeren van een doelmatige praktijkvoering van artsen VG’
Coalitie akkoord: overheveling behandeling ten laste van de Zvw met een ombuiging van €170
miljoen
In september 2021 heeft de NZa (directie toezicht) de rapportage ‘Borging toegang MGZ door
zorgkantoren’ uitgebracht. Onzekerheid over voldoende gecontracteerd aanbod MGZ,
onvoldoende inzicht in de vraag. Aanbevelingen
12 april 2022 beleidsreactie op dit rapport.
Onderzoek door Academische werkplaats Radboud Universiteit
Acht aanbevelingen voor MGZ door expertgroep van huisartsen, Artsen VG en SO.
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Samen met
NVAVG

NZa

