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Format Projectplan deel I

Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) is een beweging in het organiseren van zorg die tot doel heeft de zorg zo dichtbij
mogelijk bij de patiënt aan te bieden: zorg dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is.
Het Format Projectplan deel I is een format voor de eerste uitwerking van een idee of plan van medisch specialisten en
huisartsen die gezamenlijk aan de slag willen met het op enigerlei wijze realiseren van ‘juiste zorg op de juiste plek’.
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Met een eerste uitwerking op hoofdlijnen door betrokken medisch specialisten, ziekenhuizen, huisartsen(organisaties) en/
of andere zorgprofessionals kan vervolgens bij de zorgverzekeraar worden getoetst of deze het idee steunt. Met een
akkoord op dit eerste deel van het projectplan geeft de zorgverzekeraar aan positief te staan tegenover verdere uitwerking en financiële onderbouwing van het voorgestelde project.
Betrokkenheid van de zorgverzekeraar in dit stadium is belangrijk voor het draagvlak. Als de zorgverzekeraar voldoende
aanleiding ziet voor verdere uitwerking van het plan en dit heeft aangegeven in het antwoordblad (te vinden aan het eind
van deel I), kan deel II van het Format Projectplan worden gebruikt om het idee verder vorm te geven en uit te werken.
Afhankelijk van de impact en omvang van het project kan in bepaalde situaties worden volstaan met deel I van het format
projectplan.
Samenwerking op inhoud is de basis voor samenwerking in de relatie tussen huisartsen en medisch specialisten.
Voor het tot stand komen of bestendigen van de onderlinge werkafspraken is het van belang dat huisartsen en
medisch specialisten beiden voordeel ondervinden van de (medische-) samenwerking en afstemming. Inrichting en
ondersteuning van administratieve en logistieke processen zijn randvoorwaardelijk, evenals tijd, goede communicatie, werkende overlegstructuren en adequate informatie-uitwisseling. Daarbij is het wenselijk dat de samenwerking
gaat over een redelijk volume van patiënten.

FORMAT PROJECTPLAN DEEL I
Organisatie & Samenwerking
Gegevens:
Huisartsenpraktijken/eerstelijnsgezondheidscentrum/zorggroep/organisatie*:
Locatie(s):
Ziekenhuis en/of medisch-specialistische organisatie*:
Locatie:
Afdeling:

Contactpersonen
Naam contactpersonen:
Telefoonnummer contactpersonen:
E-mailadres contactpersonen:

Deelnemers
Deelnemende huisartsen (inclusief AGB-code(s)):
Deelnemende medisch specialisten/vakgroepen/organisatie*:
Deelnemende andere zorgverleners (inclusief AGB-code(s)):

Projectstructuur
Penvoerder:
Projectmanager:
Start- en looptijd van het project:
*) hetgeen van toepassing is

Algemeen
Korte omschrijving project:
- Doelstelling(en) en doelgroep van het project.
- Omschrijving beoogde resultaten.
- Geschatte aantal patiënten dat wordt opgenomen in dit project.
- Is er een relatie met andere projecten/activiteiten, zo ja welke?
- Tijdspad en fasering (volgens de PDCA-cyclus).
- Gaat het om een nieuwe overeenkomst of een uitbreiding van een lopende overeenkomst?
Kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg
-	Welke reikwijdte heeft het project: over welke (delen van) patiëntengroep(en) en/of (delen van) ziektebeeld(en) en
evt. ziektefase of subgroep(en) worden binnen dit project afspraken gemaakt?
- Welke (medisch-) inhoudelijke samenwerkingsafspraken worden gemaakt?
-	Hoe wordt de kwaliteit van de te leveren zorg geborgd? Met welke richtlijnen of (lokaal overeengekomen)
kwaliteitsafspraken?
-	Omschrijf risico’s die kunnen ontstaan op het gebied van (medisch inhoudelijke) kwaliteit en patiëntveiligheid van
zorg voor dit project.
- Welke neveneffecten zijn te verwachten? Bijvoorbeeld op aanpalende zorg.
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Werkgebied (gemeenten/regio):
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Eventueel overige betrokkenen:
Deze afspraken betreffen de samenwerking tussen:

Financiering
Registreren en monitoren
- Hoe wordt de geleverde zorg in het project geregistreerd in 1e en 2e lijn?
- Welke ICPC-codes en/of welke (delen van) DBC-zorgproducten betreft dit?
- Hoe worden patiëntenstromen gemonitord?
Kosten
-	Omschrijf de kosten die worden verwacht om de activiteit in het ziekenhuis / huisartsenorganisatie/huisartsenpraktijk/anderhalvelijn/eerste/nulde lijn uit te voeren. Hiervoor kan het rekenvoorbeeld gebruikt worden.
-	Welke besparingen worden verwacht en welke acties moeten worden uitgevoerd om de geschatte besparingen
daadwerkelijk te kunnen realiseren?
Betrokkenheid instelling, huisartsenorganisatie en zorgverzekeraar
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Op welke manier wordt betrokkenheid van de instelling, huisartsenorganisatie en de zorgverzekeraar verwacht?
(bijdragen aan benodigde informatie en onderbouwing, ondersteuning in uitwerking etc.)
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Antwoordblad zorgverzekeraar na indiening Format Projectplan deel I
(Onderstaande vragen worden ingevuld door de zorgverzekeraar)
Staat de zorgverzekeraar in beginsel positief tegenover het voorgestelde project?

Zo, niet: wat zijn de aandachtspunten waardoor alsnog tot de verwezenlijking van het project kan worden overgegaan?

Datum:
Naam zorgverzekeraar, contactpersoon, functie en contactgegevens:

Bij akkoord door met Format Projectplan deel II, de uitgebreide versie.

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

www.demedischspecialist.nl
www.lhv.nl

