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Ben ik verplicht om deel te nemen aan MTVP? 

Deelname aan MTVP is vrijwillig. 

 

Dinsdag 21 maart is de deadline voor het aanleveren van het praktijkplan, wanneer ik op 1 

april zou willen starten. Hoe laat loopt deze deadline af? 

Om 00.00 uur. 

 

Mag ik mijn praktijk nu opgeven voor 1 juli of 1 oktober? Dit is voor mijn praktijk beter in te 

plannen. 

Ja. In het projectplan kunt u aanvinken wanneer u wilt starten.  

 

Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van het praktijkplan? 

Wanneer u het praktijkplan klaar heeft, kunt u zich aanmelden voor het eerstvolgende 

kwartaal, of een van de daarop volgende kwartalen wanneer dat beter uitkomt voor uw 

praktijk. In uw plan geeft u aan in welk kwartaal u wilt starten. Deze keuze is bindend.  

 

Wordt er op de inhoud van het praktijkplan gecontroleerd?  

Het praktijkplan wordt op volledigheid gecontroleerd, dus of alle vragen beantwoord zijn. 

Tijdens de startbijeenkomst wordt ook uitgelegd in hoeverre wordt gemonitord of het plan 

daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

 

In het praktijkplan moet ik aangeven of mijn praktijk geaccrediteerd is. Welke invloed heeft 

deze vraag op het praktijkplan? 

Dit heeft geen invloed op of het plan wel of niet wordt goedgekeurd. De informatie is 

informatief en functioneel om op later termijn de lerende omgeving vorm te kunnen geven.  

Bij ja, namelijk graag de naam van geaccrediteerde instelling doorgeven.  

 

In deze fase moet je een projectplan indienen voor het eerste én tweede jaar. Als Hadoks in 

het tweede jaar nieuwe interventies aanbiedt, hoe muteer ik die dan eind 2023? 

Het is een lerende omgeving dus het is mogelijk om plannen tussentijds bij te stellen. Dit zal 

gezamenlijk worden opgepakt. Hierover wordt u geïnformeerd tijdens de startbijeenkomst.  

 

Er vindt een startbijeenkomst plaats in het eerste kwartaal. Maar die is toch al om? 

Het gaat hierbij niet om het kalenderjaar, maar het eerste kwartaal dat MTVP start.  
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We hebben meerdere praktijken in ons centra. We werken samen en willen een gezamenlijk 

plan indienen. Kan dat?  

Inschrijving voor deelname aan MTVP gebeurt op de AGB-code van de praktijk. Dat betekent 

dat iedere praktijk een plan indient. U kunt ervoor kiezen om met meerdere praktijken een 

plan te schrijven, die u individueel onder uw eigen code indient. Graag dit in het plan 

vermelden.  

 

Indien er een loting plaatsvindt, zal dit gebeuren op basis van de AGB-code. Het kan doordoor 

zijn dat niet iedere praktijk van het zelfde centrum op het zelfde moment kan starten met 

MTVP.  

 

 

Wat houdt het lotingsproces in? 

Indien er meer dan 25% van de ION patiënten van de regio worden aangemeld voor MTVP, 

dan vindt selectie plaats op basis van loting. De loting wordt gedaan in aanwezigheid van de 

notaris, de bestuurssecretaris en een projectleider van MTVP.  

Praktijken die buiten de loting vallen worden in het volgende kwartaal opnieuw opgenomen in 

de loting. Indien nodig vindt de loting plaats op donderdag 23 maart. 

 

Ik wil graag per 1 april starten met MTVP en daarbij meer huisartsen inzetten. Echter als ik 

word uitgeloot, mag ik deze interventie dan nog wel inzetten per 1 juli? 

Wanneer u wordt uitgeloot voor deelname in het eerstvolgende kwartaal, dan schuift u door 

naar het volgende kwartaal. Indien in het volgende kwartaal wederom het patiënten aantal 

wordt overschreden, dan zal er opnieuw een loting plaatsvinden waar u opnieuw in meedoet.  

 

 

Ik wil een interventie inzetten die niet op de lijst staat, kom ik dan ook in aanmerking voor 

MTVP? 

De praktijkplannen moeten aansluiten bij het regioplan. Dit betekent dat uit de voorgestelde 

interventies een keuze moet worden gemaakt. Het praktijkplan kunt u zelf nog wel aanvullen met 

andere interventies om aan te tonen dat de praktijk bezig is met MTVP.  

 

Mijn praktijk heeft al elementen uit MTVP geïmplementeerd. Wat betekent dit voor het 

indienen van het praktijkplan? 

Indien een praktijk al eerder is gestart met bepaalde interventies kan in het praktijkplan 

worden opgenomen dat er verdieping gaat plaatsvinden. 
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De wijk doet ook al aan horizontaal verwijzen. Mag ik dat wel opnemen in het praktijkplan? 

Als er nu geen financiering voor is, dan kan dit als topic worden ingebracht. Hiervoor is echter 

geen interventie opgenomen in het regioplan. U kunt het wel vermelden in het praktijkplan.  

 

Mag ik interventies die al zijn ingezet in mijn praktijk, doorgeven voor MTVP? 

Nee, helaas daar is MTVP niet voor bedoeld. Het moet leiden tot andere vorm van werken en 

inzetten van de POH. Als je het hebt ingezet, mag je het wel blijven indienen in het 

praktijkplan. Je moet met het geld van MTVP dan wel een verdieping doen.  

 

 

Blijft de financiering de komende jaren in stand, waardoor ik mijn vergoeding blijf 

ontvangen?  

Ja. Hiervoor gaat een NZA-tarief gelden. Het gaat hierbij om structurele gelden. Het is alleen 

nog niet bekend wat hier de hoogte van gaat zijn, en wanneer daar uitsluitsel over komt. 

 

Is de financiering wel voor POH ouderen?  

Bij het meer uren personeel inzetten dan dat wordt vergoed, kan je ook de extra uren voor 

POH Ouderen financieren met MTVP.  

 

Ik weet nog niet precies hoe ik Samenwerking in een netwerk in de toekomst wil gaan 

vormgeven, en vind het daarom lastig om het SMART te formuleren. Hoe ga ik hiermee om? 

In het praktijkplan mag het doel van de praktijk zijn dat u hier de komende periode onderzoek 

naar gaan doen, zodat u het op een later moment SMART kunt formuleren.  

 

Hoe verloopt de uitbetaling van MTVP? 

Indien een praktijk wordt ingeloot dan geeft Hadoks dit door aan zorgverzekeraar. Uitbetaling 

van S3 gelden vind plaats op kwartaal tarief per ION door zorgverzekeraar aan praktijk.  

Het uitbetaalde tarief door zorgverzekeraar aan praktijk verschilt bij zorgverzekeraar. Zie 

website zorgverzekeraar voor actuele tarief.  

 

Indien ik vanuit de S3-gelden al aan het maximum uren inzet zit van praktijkmanagement, 

mag ik dan MTVP gebruiken voor uitbreiding van de uren voor bijvoorbeeld de 

praktijkmanager? Of mag ik de MTVP gelden ook gebruiken voor extra inzet van 

praktijkmanager of POH-ouderen? 

MTVP is niet ter dekking van de kosten van de bestaande formatie. Indien er daadwerkelijk 

meer uren ingezet gaan worden kan dit vanuit de MTVP gelden. Inzet van extra personeel is 

facultatief en dus aanvullend op de minimaal twee gekozen interventies uit het regioplan.  
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Hoeveel uur is 1 fte huisarts 

Antwoord: 1 fte huisarts = 10 dagdelen per week.  

 

Als we voor de berekening van het aantal fte huisartsen afwijken van de cao, houden we dan 

hetzelfde aan voor de overige medewerkers?  

Nee. Voor het overige personeel houdt u de CAO aan. Dit betreft 1 fte, wat neerkomt op 38 

uur.  

 

 

Heeft u een vraag over MTVP die niet in dit 

overzicht beantwoord wordt? Neem dan 

voor meer informatie contact op met Karin 

Busch via kbusch@hadoks.nl 

https://hadoks.sharepoint.com/sites/sw-Toekomstdagzorg/Shared%20Documents/General/MTVP/kbusch@hadoks.nl

