
 

Prestatie Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) – Regionale Huisartsen Organisatie (RHO) 
 
Korte omschrijving  In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt 

(MTVP) in vier jaar tijd beschikbaar moet komen voor alle 17 miljoen Nederlanders om 
de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. MTVP heeft als doel meer tijd in de 
spreekkamer van de huisartsenpraktijk te realiseren. Het gaat hierbij om daadwerkelijk 
meer tijd in de praktijk, een lerende omgeving middels intervisie en een regionale 
aanpak met ondersteuning door de Regionale Huisartsen Organisatie (RHO). 
 
De afgelopen maanden is door LHV, InEen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hard 
gewerkt aan de ‘Leidraad MTVP’. In deze Leidraad hebben we afgesproken dat per 
regio een ‘MTVP plan’ komt waar huisartsen bij kunnen aansluiten. In het plan worden 
onder andere keuzes gemaakt voor MTVP interventies.  
 
In de komende weken gaat de RHO samen met de huisartsen aan de slag met het 
vaststellen van de interventies. Deze vallen binnen de volgende onderwerpen: 

• Anders werken in de praktijk 

• Samenwerken met het netwerk 

• Uitbreiding van de personele capaciteit 

• Het voeren van het goede gesprek 
 
De RHO ondersteunt de huisarts bij de implementatie van MTVP. Deze prestatie 
biedt een S3 vergoeding voor de ondersteuning, begeleiding en implementatie van 
MTVP in de regio.  

 
Voorwaarden  In het IZA is de afspraak gemaakt dat huisartsenpraktijken en RHO’s kunnen starten 

met MTVP mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Die voorwaarden zijn zodanig 
geformuleerd dat ze een minimale horde1 vormen voor de praktijken die vanaf 2023 
aan de slag willen en kunnen, maar wel zodanig dat de inzet van extra middelen ook 
daadwerkelijk tot meer tijd in de spreekkamer leidt. 

 
Minimale horde 
1. Lerende omgeving middels intervisie gericht op MTVP. 
2. Regionale aanpak met ondersteuning door de RHO: 

• Opstellen van een regioplan voor de implementatie van MTVP in afstemming 
met (een afvaardiging) van huisartsenpraktijken uit de regio. 

• Ondersteunen in het opstellen van een individueel praktijkplan indien dit 
gewenst is. 

• Aanbieden, organiseren en uitvoeren van MTVP-interventies. 

• Maken van samenwerkingsafspraken met het regionale netwerk in het kader 
van bijbehorende interventies. 

• Regionaal monitoren en evalueren van MTVP en in overleg met de 
zorgverzekeraar verder doorontwikkelen. 

3. Deelnemende huisartsenpraktijken en de RHO committeren zich aan het 
implementeren van de leidraad MTVP. 
 

 

Financiering • Het is een eenmalige vergoeding van € 1,00 per op naam ingeschreven 
verzekerde. 

• Declaratie vindt, afwijkend op de afspraken van de huisartsenpraktijk2, in een keer 
plaats voor de gehele populatie. 

• Dit tarief is ook declarabel voor huisartsenpraktijken in het adherentie gebied van 
de RHO die niet per se zijn aangesloten bij betreffend RHO, maar wel deelnemen 
aan de prestatie MTVP via het regioplan. 

 
1 Deze voorwaarden en minimale horde zijn opgenomen in de Leidraad MTVP.  
2 Zie voor instroomafspraken van de huisartsenpraktijken de prestatie Meer Tijd voor de Patiënt op 
www.cz.nl/prestaties. 

https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/documenten/huisartsenzorg/leidraad-meer-tijd-voor-de-patient-mtvp.pdf?revid=2910353e-32d3-4dd6-af26-aaabaf6dc15b
https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/documenten/huisartsenzorg/leidraad-meer-tijd-voor-de-patient-mtvp.pdf?revid=2910353e-32d3-4dd6-af26-aaabaf6dc15b
http://www.cz.nl/prestaties


 

• Financiering komt beschikbaar zodra wordt gestart met MTVP op de 1e dag van 
een kwartaal in 2023. 

• Indien de uitvoering van het plan financieel een kleinere omvang heeft dan een 
totaalbedrag van € 1,00 per ingeschreven verzekerde neemt de RHO een 
bestemmingsreserve op in haar begroting en jaarstukken geoormerkt voor MTVP-
doeleinden. De besteding van deze resterende middelen - indien deze situatie aan 
de orde is - stemt de RHO af met CZ groep. 

 

Aanvraag De RHO: 

• heeft een overeenkomst Multidisciplinaire Zorg en O&I 2023 met de 
Zorgverzekeraar; 

• dient een regioplan in bij de zorgverzekeraar; 

• stuurt na akkoord zorgverzekeraar het betreffende format voor de instroom van de 
deelnemende praktijken. Het format wordt gepubliceerd op www.cz.nl/mdz onder 
Downloads. 

Doelstellingen die 
minimaal worden 
gemonitord door de 
zorgverzekeraars 

Gemiddeld aantal consulten per verzekerde > Doelstelling is afname van aantal 
consulten (minder dan de huidige 4-6 consulten per patiënt per jaar) bij gelijkblijvende 
omstandigheden 
Aantal ingeschreven patiënten fte HA > Doelstelling is behoud van de huidige norm 
van 2095 patiënten per fte HA of hoger zo mogelijk in combinatie met toename van 
het aantal mensen met een vaste huisarts 
Kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg (wachttijden) > Doelstelling 
is gelijkblijvende of dalende wachttijd voor toegang tot de huisarts 
Zorgkosten (verwijzingen, diagnostiek-aanvragen, medicatie voorschriften) > 
doelstelling is dalende verwijzingen, niet geprotocolleerde diagnostiekaanvragen en 
medicatievoorschriften. 
  

Evaluatie Voor het monitoren en evalueren van de implementatie van MTVP, bestaan drie 
vormen. De eerste twee vormen vinden plaats op korte termijn, de derde vormt vindt 
op lange termijn plaats. 
 
Korte termijn: 
1. Jaarlijks gaat de zorgverzekeraar na of de huisarts de contractuele afspraken om 

invulling te geven aan MTVP nakomt. De RHO draagt zorg voor informatie over 
deelname van de huisartsenpraktijken, bijvoorbeeld over deelname aan intervisie 
of de uitvoering van interventies. 

2. Jaarlijks evalueren de zorgverzekeraar, de RHO en een representatieve delegatie 
van de huisartsen op regionaal niveau of de implementatie van MTVP verloopt 
conform het regioplan en of de beweging richting de beoogde doelstellingen wordt 
gemaakt. 

 

 

http://www.cz.nl/mdz

