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INLEIDING
In de capaciteitsplannen wordt regelmatig gerefereerd aan uiteenlopende begrippen, die onduidelijk zouden
kunnen zijn. Temeer omdat deze begrippen door de tijd heen kunnen veranderen. Dit is aanleiding geweest
om een thesaurus op te stellen voor lezers van het capaciteitsplan, zoals leden van werkgroepen, kamers
en beleidsmedewerkers. Het vormt nadrukkelijk een thesaurus en geen woordenboek, omdat het weergeeft
hoe de begrippen gebruikt zijn en niet hoe de begrippen gebruikt zouden moeten worden.
De thesaurus bestaat uit drie lijsten:
1. Een ramingsbegrippenlijst.
2. Een afkortingenlijst.
3. Een verklarende woordenlijst.
De ramingsbegrippenlijst (RBL) bevat de beschrijving van begrippen, die rechtstreeks te maken hebben met
het ramingsmodel. Aan deze begrippenlijst wordt een plaatje van het ramingsmodel toegevoegd om duid elijk te maken waar in het model de begrippen gebruikt worden. Overigens komen in deze lijst ook begrippen
voor die niet in het plaatje zullen staan, maar wel op het ramingsmodel betrekking hebben.
De betekenis van veelgebruikte afkortingen is terug te vinden in de afkortingenlijst (AL).
En tenslotte zijn in de verklarende woordenlijst (VWL) de mogelijk onduidelijke begrippen opgenomen, die
niet in de ramingsbegrippenlijst voorkomen.
De lijsten bevatten twee kolommen:
1. Begrip/afkorting:
Het mogelijke onduidelijke begrip of afkorting.
2. Definitie:
De omschrijving van het begrip of de uitgeschreven afkorting

Afkortingenlijst
AIOS

Arts in opleiding tot specialist

ANW-diensten

Avond-, nacht- of weekenddiensten

ATV

Arbeidstijdverandering

AVG

Arts voor verstandelijk gehandicapten

BIG-register

Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

BOLS

Bestuurlijk Overleg Lichte Structuur

CBOG

College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg

CGS

College Geneeskundige Specialismen

CHVG

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

CONOberoepen

Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ

DBC

Diagnose behandeling combinatie

DOT

DBC Op weg naar Transparantie

FTE

Fulltime equivalent

FTO

Farmacotherapieoverleg

Hagro

Huisartsengroep

HAP

Huisartsenpost

HID

Huisartsen in dienstverband maar niet in dienst van een huisarts

HIDHA

Huisarts in dienst van een huisarts

HOED

Huisartsen onder één dak

HVRC

De Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie. Is per 1-1-2013 opgegaan in de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

IAD

Inzet aanverwante disciplines

MEVA

Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt van het Ministerie van VWS.

MSRC

Medisch Specialisten Registratie Commissie. Is per 1-1-2013 opgegaan in de Registratie commissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

NMT

Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

NMT-kringen

Regionale organisaties van de NMT.

NP

Nurse Practitioner

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OOR

Onderwijs- en Opleidingsregio

PA

Physician Assistant

POH

Praktijkondersteuner huisartsen

RGS

Registratiecommissie geneeskundig specialisten

ROS

Regionale Ondersteuningsstructuur

SEH

Spoedeisende hulp

SGRC

Sociaal Geneeskundigen Registratie Commissie. Is per 1-1-2013 opgegaan in de Registratie commissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

STZziekenhuizen

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen

TZspecialismen

Technologie en Zorg-specialismen. Ook wel klinisch technologische specialismen of bèta-beroepen genoemd.

WGR-regio

Regio waarbinnen de Wet Gemeenschappelijke Regelingen geldt.

ZZP

Zorgzwaartepakket

ZZP-er

Zelfstandige zonder personeel

