Het AFA ondersteunt huisartspraktijken in achterstandswijken in
Arnhem, Didam, Dieren, Doesburg, Duiven, Doorwerth, Elst, Gendt,
Huissen, Lobith, Oosterbeek, Rheden, Velp, Westervoort en Zevenaar.
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Het AFA ondersteunt huisartspraktijken in achterstandswijken in
Arnhem, Didam, Dieren, Doesburg, Duiven, Doorwerth, Elst, Gendt,
Huissen, Lobith, Oosterbeek, Rheden, Velp, Westervoort en Zevenaar.
Tolkentelefoon

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Verbouwingskosten

Landelijke Achterstandsfondsen

Vergoeding Tolkentelefoon. Bij aanvraag Global Talk

Vergoeding voor het bijwonen van een MDO voor de

Aanpassingen in praktijk gerelateerd aan

Kennisdelen, informatie en afstemming met alle

de klantcode AFARNHEM doorgeven. Rekening van

complexere patiënten in de achterstandswijken.

achterstandsproblematiek, zoals aanbrengen van

achterstandsfondsen in Nederland.

Global Talk gaat rechtstreeks naar AFA.

paniekknop of veiligheidsglas bij balie, kunnen
eenmalig (maximaal € 1.500) vergoed worden.

Verwijswijzer

Overleg met sociaal domein /
wijkgericht werken

Website www.verwijswijzer.nl/arnhem voor patiënten,

AFA biedt huisartspraktijken in achterstandswijken de

Lean Management

huisartsen en medewerkers van huisartspraktijken

gelegenheid uren te declareren voor overleg met het

AFA biedt huisartspraktijken in achterstandswijken

in de gemeente Arnhem met uitleg over juridische

sociaal domein met als doel de samenwerking in de

een vergoeding voor een Lean Management traject

Regio AFA

regels rond verklaringen en keuringen. Inlogcode

wijk te verbeteren.

aan. Deze vergoeding is voor de investering in cursus

AFA ondersteunt huisartspraktijken in

Lean Management voor het personeel, voor de

achterstandswijken in Arnhem, Didam, Dieren,

SCIL-screening

personeelskosten voor het maken van een plan én het

Doesburg, Duiven, Doorwerth, Elst, Gendt, Huissen,

Vergoeding aanschaf van de SCIL; een screenende

implementeren hiervan.

Lobith, Oosterbeek, Rheden, Velp, Westervoort en

voor de huisartsen: huisartsarnhem, wachtwoord:
huisarts026.

Training & Scholing

www.afa-arnhem.nl
Alle informatie over AFA is up-to-date en overzichtelijk
bij elkaar te vinden op deze website.

Zevenaar.

intelligentietest.

Omgaan met werkdruk

Een training of scholing gerelateerd aan
achterstandsproblematiek kan gefinancierd worden

Toegankelijkheid

AFA ondersteunt huisartsen die hun werkdruk

Wachtkamerfilmpjes

door AFA.

Vergoeding om de toegankelijkheid van de praktijk

willen verlagen met een vergoeding voor coaching,

Maak d.m.v. een filmpje in de wachtkamer

te verbeteren m.b.t. de groep patiënten met beperkte

intervisie, supervisie en praktische ondersteuning.

laaggeletterdheid bespreekbaar in de spreekkamer.

Onze Huisartsen

Leerboek

AFA en Onze Huisartsen, de regionale

AFA vergoedt de aanschaf van leerboeken
gerelateerd aan achterstandsproblematiek.

Projecten

gezondheidsvaardigheden, de groep van chronisch

AFA bevordert en vergoed (op uurtarief) tijdelijke

zieken en kwetsbare ouderen.

activiteiten en projecten om knelpunten op en
aan te pakken. AFA stimuleert een gezamenlijke

Laaggeletterdheid

huisartsenorganisatie, werken op

projectmatige aanpak.

Vergoeding vanuit AFA om o.a. een praktijkcheck uit te

gemeenschappelijke thema’s, projecten en

voeren om de praktijk te screenen op toegankelijkheid

scholingen samen.

Uurgesprek

voor mensen die minder vaardig zijn in lezen,

Vergoeding uurgesprek om alle medische en

schrijven, rekenen of omgaan met computers.

psychosociale factoren te identificeren, te bespreken

AFA voor Arnhem en omstreken
Het Arnhems Fonds Achterstandswijken ondersteunt

en bij te sturen. Vervolgconsulten zijn daarna korter en

SMS-service

huisartspraktijken in de regio Arnhem. Met projecten

meer gestructureerd.

Door sms-service vermindert de no-show. AFA kent

van het AFA wordt de huisartsenzorg voor patiënten

eenmalige vergoeding (maximaal € 1.500) investering

in achterstandswijken verbeterd en de werkdruk bij de

personeels-/aanschafkosten sms-service toe.

medewerkers in de praktijken verlicht.
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