
 
 
Projectinformatie beschrijven in het aanvraagformulier (online mijnzonmw.nl) 
 
Uw aanvraag gaat beoordeeld worden door Zonop basis van de relevantie, de kwaliteit en 
opgestelde begroting.  
De relevantie wordt grotendeels op basis van uw antwoorden op de vragen 4.1- 4.10 van 
het aanvraagformulier beoordeeld. 
De kwaliteit wordt grotendeels op basis van uw doelstellingen, implementatieplan 
(haalbaarheid, samenwerkingspartners, actieve patiëntparticipatie, PDCA cyclus e.d) 
beoordeeld 
De begroting wordt beoordeeld op realistische inschatting en of er budget gereserveerd is 
voor actieve patiëntparticipatie. 
 
Hieronder vindt u handvatten voor het beantwoorden van enkele van de relevantiecriteria: 
 
4.6 Beschrijf op heldere wijze uw gedeelde regiobeeld en visie 
Op de website https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden/meer-informatie/ 
zijn regiobeelden beschikbaar. U kunt deze gegevens combineren met cijfermatige gegevens 
en ervaringen uit uw eigen regio. Op deze manier schetst u een beeld van uw regio en kunt u 
uw regiovisie onderbouwen op basis waarvan u uw doelstellingen geformuleerd heeft.  
 
4.7 Beschrijf hoe u de RTA gaat actualiseren 
Het is van belang dat u uw bestaande RTA kritisch bekijkt en update volgens de vigerende 
richtlijnen en standaarden (link 
https://www.nvvcconnect.nl/Landelijk/kwaliteitsdocumenten). Als u uw RTA gaat 
actualiseren kunt u bekijken of u aspecten zoals samen beslissen, overdracht, benoemen van 
de hoofdbehandelaar, informeren en voorlichten van de patiënt en diens naasten in 
verschillende stadia van het (ziekte)proces en dossiervoering wilt opnemen in uw RTA naast 
de medisch inhoudelijke afspraken. 
 
4.8 Beschrijf hoe u de RTA gaat door ontwikkelen 
Belangrijk is dat u tijdens het proces van implementatie open blijft staan voor mogelijke 
doorontwikkeling van uw RTA. Nieuwe inzichten kunnen in de looptijd van het project ertoe 
leiden dat u uw RTA wilt of moet aanpassen. Deze inzichten ontstaan door onder andere het 
evalueren van uw implementatieproces of door uitkomsten uit (wetenschappelijk) 
onderzoek. Dit kan betekenen dat u de RTA wilt gaan uitbreiden met nieuwe relevante 
samenwerkingspartners, dat u het stroomschema aanpast of aanvult met elementen die 
waarde toevoegen aan het zorgproces en samenwerkingsafspraken.   
 
4.9 Beschrijf hoe u met het implementeren van de RTA bij gaat dragen aan het vervangen, 
verplaatsen en voorkomen van zorg. 
In het implementatieplan heeft u doelstellingen en activiteiten beschreven en geformuleerd 
zoal bijvoorbeeld: 

• Hoe u het eerder opsporen en behandeloptimalisatie gaat vormgeven.  
• Hoe u telemonitoring inzet bij patiënten met hartfalen 
• Hoe u gebruik gaat maken van een tool die helpt bij het detecteren van 

(a)symptomatisch atriumfibrilleren 
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• Hoe u de praktijkondersteuner voorziet van kennis en vertrouwen om 
dossieronderzoek te doen  

• Hoe u vanuit de tweedelijns patiënten in de nulde lijn gaat monitoren e.d.  
Deze doelstellingen kunt u koppelen aan de begrippen voorkomen, vervangen en 
verplaatsen van zorg, mogelijk vergezeld van tijd- en kostenbesparing en verhogen van 
ervaren kwaliteit van zorg. 
 
4.10 Relevantie van NHR 
……De bedoeling is dat u hier te beschrijft of u al deelneemt aan de AF en/of HF registraties zoals die 
door de NHR worden ondersteund. Mocht u nog niet deelnemen aan deze registraties, dan adviseert 
NVVC Connect u om u hiervoor aan te melden in de beginfase van de subsidieperiode. De NHR 
ondersteunt in samenwerking met NVVC Connect de ziekenhuizen bij de verdere aansluiting op de 
registraties (actieve participatie), waarbij uw ziekenhuis zitting kan nemen in de registratiecommissie 
van de NHR en datamanagers uit uw ziekenhuis opgeleid worden. Tevens kunt u tijdens de 
subsidieoproep ook met huisartsen verkennen of het mogelijk is om aan te sluiten op de NHR. Ten 
aanzien van de HF-registratie wordt nauw samengewerkt met het Heart4Data consortium* van de 
DCVA. U kunt ervoor kiezen om aan één of meerdere registratie gebaseerde onderzoeksprojecten in 
dit consortium deel te nemen. De data die u aanlevert aan de NHR kunt u als regio gebruiken om de 
kwaliteit van zorg op uitkomsten te monitoren en verbeteren, en deze inzichten mee te nemen in uw 
PDCA cyclus. Natuurlijk kunt u deze uitkomstindicatoren ook gebruiken bij de communicatie met 
zorgverzekeraars en andere relevante partijen.   
 
Heeft u nog vragen? Geef het ons door: anja.debruin@nvvc.nl 06-5244 2534 
 
Succes! 

mailto:anja.debruin@nvvc.nl

