Aanvraagformulier voor NHG-standaarden
Toelichting vooraf
Bij de ontwikkeling van NHG-standaarden en behandelrichtlijnen door het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG) is patiëntenparticipatie gewenst. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen het NHG
en Patiëntenfederatie Nederland. De mate van participatie kan verschillen, afhankelijk van de inhoud van
de standaard. Sinds 2019 wordt door het NHG een jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor het
waarborgen van het patiëntenperspectief in haar standaarden en richtlijnen, zoals is bepaald in het
Hoofdlijnenakkoord (HLA) Huisartsenzorg. Patiëntenorganisaties kunnen bij Patiëntenfederatie Nederland
aanvragen indienen om aanspraak te maken op een deel van dit budget. Daarvoor is dit format bedoeld.
Het advies is om goed te kijken naar wat voor traject het wordt en welke werkzaamheden er voor uw
organisatie in zitten. Specificeer welke uren waarvoor worden gebruikt en onderbouw de kosten.
Bijdragen aan richtlijntrajecten kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door:
• zitting te nemen in de richtlijnwerkgroep en het gehele traject actief meedoen
• inbreng te hebben bij de knelpunten- en commentaarfase
• een achterbanraadpleging te houden. Dat kan bijvoorbeeld via een focusgroep of het uitzetten
van een vragenlijst en de uitkomsten ervan analyseren.
• of als agenda lid: per vergadering bekijken of het relevant is om inbreng te leveren (in afstemming
met procesbegeleider en voorzitter)
Welke kostenposten kunnen begroot worden?
• Ureninzet beleidsmedewerkers / patiëntenvertegenwoordigers namens de patiëntenorganisatie
• Aanvullend budget (indien nodig) voor achterbanraadpleging
Welke kosten kunnen niet worden begroot?
• Reiskosten en reistijd
• Vacatiegeld voor aanwezigheid bij de vergaderingen (wordt via de NHG vergoed)
• Vergoedingen voor vrijwilligers
Richtbedragen voor verschillende mate van betrokkenheid
De richtbedragen zijn schattingen op basis van de huidige inzichten en verschillen van de richtbedragen
die voor projecten binnen het KIDZ-programma gelden. De benodigde uren/bedragen variëren per
richtlijn, aantal modules/uitgangsvragen en mate van participatie. Bij alles geldt een maximaal
uurtarief van € 100, maar lager kan dus ook!
• Bij actieve rol in de werkgroep / gehele richtlijntraject: maximaal 50 uur
• Bij minder actieve rol:
- maximaal 10 uur voor inbrengen knelpunten
(maximaal 5 uur als ook een achterbanraadpleging wordt gehouden 1)
- maximaal 8 uur voor meelezen conceptteksten en/of commentaarfase
• Achterbanraadpleging: maximaal € 2.500 per raadpleging met een maximum van 2 raadplegingen
(een totaal van €5.000) per standaard/behandelrichtlijn

Indienen: mail naar kwaliteit@patientenfederatie.nl
Graag indienen als PDF (in Word: Bestand > Opslaan als > ‘Word-document’ vervangen voor ‘PDF’).
U ontvangt zo snel mogelijk per mail daarna onze beoordeling van de haalbaarheid van de aanvraag.
1

De ‘maximaal 5 uur als ook een achterbanraadpleging wordt gehouden’ komt voort uit de gedachte dat er dan minder uren
nodig zijn voor het inbrengen van knelpunten, omdat deze al zijn opgehaald en uitgewerkt middels een achterbanraadpleging.
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1. Algemeen
Naam van de richtlijn
Patiëntenorganisatie
Naam contactpersoon
Email-adres
Telefoonnummer

2. Planning van het project
Geplande begindatum: dd / mm / jjjjj
Geplande einddatum: dd / mm / jjjjj

3. Activiteiten en verwachte kosten
Benodigde

Verwachte

Verwachte

uren**

personele

materiële

kosten **

kosten **

€

€

Ja/Nee

€

€

Actieve rol in de
richtlijnwerkgroep

Ja/Nee

€

€

Actief meelezen van
conceptteksten

Ja/Nee

€

€

Commentaar geven
in commentaarfase

Ja/Nee

€

€

Fase en periode

Activiteiten

Ja/Nee*

Voorbereidingsfase

Doelgroep
raadplegen

Ja/Nee

van … – tot …

Knelpunten
inbrengen

Ontwikkelfase

van … – tot …

Afrondingsfase

van … – tot …

Toelichting

Totaal aangevraagd budget:

€

waarvan in 2020
waarvan in 2021

€
€

* Geef aan wat van toepassing is. Indien ‘Ja’, dan rechts toelichten hoe u bijdraagt en hoe u de patiëntenparticipatie invult.
** Wanneer de uren en kosten van het project nog niet vaststaan, geeft u dan een schatting van de verwachte uren en kosten.
Maximaal uurtarief is €100,-, maar kan dus lager uitvallen!
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