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Inhoud

Landelijk
• Hoe is MTVP tot stand gekomen?
• Wat is het precies?
• Wat zegt de landelijke leidraad?
Regionaal
• Wat is de rol van NEO?
• Wat is het voorstel?



Hoe is MTVP tot stand gekomen?

• Al enkele jaren MTVP-ontwikkelingen in het land

• Kernthema bij onderhandeling IZA (na “nee tenzij”)

• Landelijke leidraad geschreven tijdens onderhandeling

(LHV, Ineen en ZN)
• Start 1 april 2023

• Instroom van alle huisartsen in 4 kwartalen (4x 25%)



Wat is het precies?

• Gemiddelde flexibele consultduur van 15 minuten per patiënt
• Integraal tarief per ingeschreven patiënt (ION)

• In 2023 via segment 3, vanaf 2024 via segment 1





Wat zegt de landelijke leidraad?

• Leidraad schetst algemene voorwaarden

(kerncriteria + startcriteria)

• Zonder committering aan leidraad en NEO-uitwerking: 

geen deelname en dus geen uitbetaling

• Algemene voorwaarden dienen regionaal uitgewerkt te

worden door NEO





Algemene voorwaarden

• Voldoen aan kerncriteria

+

• Voldoen aan startcriteria go

Regionaal

Regionaal
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Algemene voorwaarden

• Voldoen aan kerncriteria

+

• Voldoen aan startcriteria go
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Start
1. Goedgekeurd regioplan van NEO (met regionale

keuze van kerncriteria)

2. Goedgekeurd individueel praktijkplan (met 

individuele keuze uit regionale kerncriteria)

3. Lerende omgeving middels intervisie

4. Gefaseerde instroom per kwartaal (4x 25%)

go

Regionaal
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• Opstellen regioplan

• Ondersteunen bij individueel praktijkplan

• Schakel vormen met zorgverzekeraars

Wat is de rol van NEO?

• Aanbieden, organiseren, uitvoeren van interventies

• Maken samenwerkingsafspraken regionale netwerk

• Ondersteunen intervisie

• Selecteren van instroom



• Flinke consequenties voor praktijken en praktijkhouders

• Regionale keuzes direct maken met praktijkhouders

Wat is het voorstel?

• Projectgroep met 1 huisarts per HAGRO

• Digitale vergaderingen in avond

• Deadline aanmelden: 10 februari



Tijdlijn

6 februari

26 februari
insturen regioplan

9 maart
gesprekken zorgverzekeraars

17 maart
definitief regioplan

24 maart
lijst praktijken

1 april

3 weken!



• Zo snel mogelijk aanmelden projectgroep (uiterlijk 10 februari): 

w.thoonen@neohuisartsenzorg.nl

• Wekelijkse vergadering

Wat is het voorstel?

• Door HAGRO-vertegenwoordiging in projectgroep: mandaat

van ALV tot besluitvorming?

• Communicatie zodra individuele praktijk actie moet

ondernemen



Weg door Jonkerbos 108
6532 SZ Nijmegen

024 352 35 81
info@neohuisartsenzorg.nl

www.neohuisartsenzorg.nl

NEO Huisartsenzorg
Samen sterk in de eerste lijn


