
Stemmen over IZA

‘LHV-bestuur ziet huidige IZA als kans 
voor betere belangen behartiging’

Sinds begin november zijn de IZA-voorstel-

len voor de huisartsenzorg verder ingevuld. 

Zorgverzekeraars en NZa hebben hier con-

crete stappen in gezet. Met een plan dat 

Meer tijd voor de patiënt in 2023 mogelijk 

maakt voor alle huis artsen en patiënten en 

een gedifferen tieerd tarief voor de ANW-

zorg via het Actieplan ANW. 

We zien deze twee randvoorwaarden als 

een eerste belangrijke stap voor het verder 

invullen van alle punten waar voor we samen 

op het Malieveld stonden. Juridische adviezen 

laten zien dat we met het onder tekenen van 

de nieuwe IZA-afspraken als sterke partner 

mee praten over verdere invulling van de 

huis artsen zorg in de context van de gehele 

zorg. Gemaakte afspraken zijn af dwing baar.

Als bestuur zien we het IZA als een kans om je 

belangen de komende vier jaar nog steviger 

te kunnen behartigen. Wij vinden dat de 

voor waarden van het eer dere ‘nee, tenzij’ 

vol doende zijn inge vuld. Voor een definitief 

ja is de stem van LHV-ambassadeurs en leden 

mede bepalend. Meld je aan voor de webinars 

op 12 en 17 januari.

Bij het ‘Nee, tenzij’ in september hebben we twee belangrijke eisen gesteld aan het 
Integraal Zorgakkoord (IZA). Meer concrete resultaten op het gebied van ANW en Meer 
tijd voor de patiënt zijn een voorwaarde voor alsnog tekenen. We zetten de actuele stand 
van zaken kort voor je op een rij.

MTVDP in 2023 voor alle huisartsen

ANW-zorg: hogere tarieven, samen verantwoordelijk
Het Actieplan ANW en de toelichting daarop, zonder 

verplichte aansluitovereenkomst, zijn 29 november door 

de afgevaardigde huisartsen in de Landelijke leden-

vergadering goedgekeurd. Daarmee hebben we een 

gezamenlijk plan voor een toekomstbestendige ANW, 

met drie actielijnen voor de korte en langere termijn. 

De ANW-diensten kunnen op een andere manier, bij-

voor beeld via vrij roosteren, worden verdeeld over 

alle huisartsen. Daarbij gelden dan de verhoogde en 

gedifferen tieerde NZa-tarieven. 

De IZA-afspraken maken Meer tijd voor de patiënt (MTVDP) mogelijk voor alle huisartsen en patiënten. De huisarts 

krijgt daarvoor een vast bedrag per patiënt die ingeschreven is in je praktijk. In het IZA is jaarlijks 220 miljoen beschik-

baar voor 17 miljoen patiënten. De interventies kun je kiezen uit een keuzemenu, zodat ze passen bij de praktijk. 

‘Ik wil graag 
rust en ruimte in 

mijn praktijkdag, het 
goede gesprek met mijn 

patiënt en tijd voor 
overleg met ons 

team’ 

‘Ik wil mijn 
diensten inroosteren 
wanneer het mij past, 

inspraak op de post en 
goede, gedifferentieerde 

tarieven voor avond, 
nacht en weekend’


