
                                                                                                                                        

BESCHIKBARE VERGOEDINGEN AOF 2023 
 

De onderstaande vergoedingen kan het AOF toekennen zolang er budget beschikbaar is en de  

aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Praktijken met >10% ingeschreven achterstandspatiënten  

kunnen gebruik maken van het fonds, tenzij anders aangegeven. Vergoedingen voor activiteiten  

die vallen onder nummer 7 tot en met 11 kunnen met het projectaanvraagformulier via de  

website worden aangevraagd in de volgende tijdvakken: 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Tolkentelefoon    
De tolkentelefoon kan kosteloos worden gebruikt door alle huisartsen in ons werkgebied. De 
werkwijze is te lezen op de website.  

  
2. Uurgesprekken    

Via de website kan een uurgesprek worden gedeclareerd via een eenvoudig webformulier.  
 

3. Wijktours    
Het AOF vergoedt in 2023 de organisatie van maximaal 6 wijktours. Neem daarover voor 
meer informatie contact op met jouw regioadviseur van Elaa.  
 

4. Brochures met voedings- en leefstijladviezen voor laaggeletterden en anderstaligen  

Dit betreft brochures voor patiënten, waarin voedings- en leefstijladviezen met duidelijk 

herkenbare afbeeldingen worden geïllustreerd. Deze zijn beschikbaar zolang de voorraad 

strekt. 

5. Trainingen georganiseerd door AOF    
Regelmatig biedt het AOF trainingen aan, op basis van open inschrijving, zowel voor 
huisartsen, als POH’s en assistenten. In 2023 zal voor deelname aan geaccrediteerde 
trainingen een  eigen bijdrage worden gevraagd.  
 

6. AOF dag voor huisartsen en AOF-dag voor assistenten   
In 2023 organiseert het AOF een Dag voor de Huisarts en een Dag voor de Assistent. De data 
worden tijdig bekend gemaakt. 
  

7. Trainingen in-company  en teamcoaching op aanvraag   
Praktijken kunnen ook een aanvraag indienen voor financiering van een training of 
teamcoaching voor de eigen praktijk (of samenwerkende praktijken). In 2023 vergoedt het 
AOF maximaal de helft van de kosten. De training dient te passen binnen de doelstellingen 
van het AOF. 
 
 

• 1 maart 2023 tot en met 31 maart 2023 

• 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023 

• 1 september 2023 tot en met 30 september 2023 

• 1 november 2023 tot en met 30 november 2023 

 



                                                                                                                                        
 

8. Individuele coaching   
- De helft van de kosten tot maximaal €750,00 
- Sommige coaching komt in aanmerking voor vergoeding door de zorg- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij vragen je dit eerst na te gaan, alvorens een aanvraag 
in te dienen.  
 

9. Intervisie voor assistenten 
Specifiek voor assistenten kan het AOF op basis van aanvraag een (kortdurend) 
intervisietraject vergoeden.  

  
 

10. Praktijkchecks laaggeletterdheid    
In 2023 kunnen 5 praktijken een praktijkcheck laaggeletterdheid aanvragen.   
 

11. Incidentele overige projecten 

Ideeën die niet in één van de bovenstaande omschrijvingen passen, kunnen worden 

ingediend als incidentele projectaanvraag. Deze worden op maat beoordeeld en na 

goedkeuring op basis van het beschikbare budget geheel of gedeeltelijk gehonoreerd.  

 

 


