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1. Zorgaanbieder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig
zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.
2. Multidisciplinaire (eerstelijns)zorg
Zorgverlening waarbij zorgaanbieders van diverse disciplines in
samenwerking met de patiënt in onderlinge samenhang zorg verlenen,
waarvan huisartsenzorg een onderdeel is.
3. Anw-uren
De avond-, nacht- en weekenduren. Deze uren betreffen de tijdsperiode:
‒ tussen 18.00 uur en 08.00 uur;
‒ tussen 08.00 uur en 18.00 uur op zaterdag of zondag;
‒ tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen of
gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet.
4. Ingeschreven verzekerde
Verzekerde die zich op naam ingeschreven heeft bij een aanbieder van
huisartsenzorg.
5. Geïncludeerde patiënt
Patiënt die voldoet aan de inclusiecriteria van een bepaald
zorgprogramma en die zorg ontvangt binnen dat programma.
6. Opslagwijk (vh. “achterstandswijk”)
Voor opslagwijken wordt gerekend met een factor op basis van een
achterstandsindex. De basis voor de berekening van de
achterstandsindex vormen de CBS-gegevens op wijk- en buurtniveau.
Het CBS baseert deze index op de volgende criteria:
‒ percentage inwoners met laag inkomen;
‒ percentage niet actieven/niet-studenten;
‒ percentage niet-westerse allochtonen;
‒ omgevingsadressendichtheid.
Als de waarde van de achterstandsindex groter is dan een bepaalde
waarde, is de desbetreffende buurt als achterstandsgebied aangemerkt.
Per buurt wordt bepaald welke postcodes in de achterstandsgebieden
voorkomen. Verzekerden woonachtig in de betreffende postcodes worden
aangemerkt als woonachtig in een opslagwijk.
7. Eerstelijnszorg
Kenmerkt zich in het bijzonder door een generalistische zorgverlening,
laagdrempelige toegang, zorg in de buurt, gericht op de mens in zijn
omgeving, het ambulante karakter en gericht op coördinatie en
continuïteit. Eerstelijnszorg wordt in de directe omgeving van de
consument gegeven.
8. Geïntegreerde eerstelijnszorg
Betreft multidisciplinaire eerstelijnszorg die door meerdere
zorgaanbieders met verschillende disciplinaire achtergrond in samenhang
geleverd wordt en waarbij regie noodzakelijk is om het zorgproces
rondom de consument te leveren.

