
 

 

 FACTSHEET 

programma Hoofdlijnenakkoord (HLA) wijkverpleging 2019 - 2022 

Betrokken collega Lidwien Verweij (CZ) (lj.verweij@minvws.nl) 

Korte omschrijving 

van het programma  

Looptijd: 2019-2022 

Doelstelling(en): meerjarenperspectief voor de sector om gezamenlijk vorm te 
geven aan de transformatie van zorg 
Doelgroep(en): ? 
Verwachte resultaten: het gaat om een meerjarig HLA waarvoor jaarlijks te 
bereiken doelen worden gesteld. 
 

Link naar verdere 
informatie over het 
programma 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/06/kamerbrief-
over-hoofdlijnenakkoord-wijkverpleging  

Welke wet(ten) 
raakt het 

programma? 

Voornamelijk Zvw maar ook Wmo en Wlz. 

Welke actoren zijn 

bij het programma 
betrokken 

Zorgaanbieders (ActiZ, Zorgthuisnl, patiënten (PFN), beroepsgroep (V&VN), 

financiers (VNG, ZN) en VWS.  

Welke overlap kan 
er zijn in 
knelpunten die aan 
de orde komen? 
 
In het traject in 
vervolg op de 

evaluatie van de 
HLZ zullen deze 
knelpunten worden 
mee genomen. Geef 
aan welke 
knelpunten er in het 
programma worden 

meegenomen met 
eventueel een korte 
toelichting. 
 
Delete de 
knelpunten die niet  

relevant zijn/niet 
aan de orde komen. 

In het HLA wordt aan meerdere onderwerpen gewerkt, namelijk: 

- Bevorderen van de juiste zorg op de juiste plek 

- Verstevigen verbinding tussen het zorg en sociaal domein 

- Verbeteren van de contractering 

- Verbeteren van de kwaliteit en transparantie 

- Aanpak schaarste arbeidsmarkt 

- terugdringen administratieve lasten 

- bevorderen e-health en technologie 

- opvolgen bestuurlijke afspraken Zvw-PGB 

 

Uiteraard liggen er meerdere knelpunten onder de reden om juist met deze 

onderwerpen de komende jaren aan de slag te gaan. 

 

Stand van zaken 
uitvoering. Indien 
van toepassing 
graag met 

vermelding van 
lokale/regionale 
activiteiten/pilots 
enz. 

De uitvoering van het HLA wijkverpleging is net begonnen, is gestart in 2019. Het 
is een landelijk akkoord en er zullen dan ook voornamelijk landelijke activiteiten 
plaatsvinden. De activiteiten om te komen tot ‘juiste zorg op de juiste plek’ zijn 
sterk regionaal bepaald.  

 
 
 
 

 
 
 

Bijeenkomsten die 
tot de zomer in het 
land zullen worden 
organiseren. 

n.v.t. 

Opmerkingen  
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