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1.0 De wijk Utrecht Oost
1.1 Demografie
1.1.1 Bevolkingsaantallen
Utrecht Oost bestaat uit drie sub-wijken met in totaal 13 buurten. Het omvat
de postcodes 3581, 3582, 3583, 3584, 3585. Totaal telt Utrecht 334.295
(2015) inwoners. Het aantal inwoners in Utrecht Oost bedraagt 32.165 (2015),
dat is dus 10,4% van de totale Utrechtse bevolking. Prognosecijfers met
betrekking tot de bevolkingsomvang in Utrecht Oost tonen een lichte daling
aan tot 2020, terwijl in andere wijken van Utrecht het aantal inwoners
toeneemt. In onderstaande kaart staat de wijk Utrecht Oost gearceerd met
daarin het aantal inwoners per postcodegebied.

1.1.2 Leeftijdsopbouw
Utrecht onderscheidt zich van andere grote steden door het grote aantal 20
tot 30 jarigen, weinig ouderen en een lager en minder snel groeiend aandeel
niet-westerse allochtonen. Het hoge aantal 20-30 jarigen in Utrecht komt
vooral door het grote aantal in de stad wonende studenten in het hoger
onderwijs, voor een deel ook uit andere landen. Deze trend is ook zichtbaar in
de wijk Utrecht Oost. De wijk kent een relatief jonge bevolking. Opvallend is
vooral het postcodegebied 3584 (buurt Uithof, Rijnsweerd, Stadion, Kazerne).
In deze buurt is 75% van de bevolking tussen de 15 en de 44 jaar oud.
Ook het aandeel 75+’ers ligt in de wijk een stuk lager dan het landelijk
gemiddelde. Landelijk is ongeveer 7% van de bevolking 75 jaar of ouder. In
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de wijk Utrecht Oost ligt het percentage 75+’ers op 5% van het totaal aantal
inwoners in die wijk. In eerder genoemde postcodegebied 3584 ligt het
percentage inwoners van 75 jaar of ouder zelfs op 1%. De verwachting is
echter dat het aantal 75 plussers de komende jaren licht zal toenemen in de
wijk. Het percentage van de leeftijd 0 tot 15 jaar een stuk lager dan het
Nederlandse gemiddelde, 10% in Utrecht Oost tegenover 18% landelijk.
Verklaring voor deze afwijkende leeftijdsopbouw is het grote aantal studenten
dat in de wijk Utrecht Oost woont.
1.1.3 Bevolkingssamenstelling
De verhouding man/vrouw is in de wijk respectievelijk 14.150/16.285.
Opvallend is dat in de wijk Utrecht Oost het percentage westerse allochtonen
met 15% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, 9%. Daarentegen is het
percentage niet-westerse allochtonen met 8% een stuk lager dan het landelijk
gemiddelde (11%). Autochtone Nederlanders –waarvan beide ouders in
Nederland zijn geboren- maken met 77% in de wijk verreweg het grootste
deel van de bevolking uit.
1.1.4 Sociaaleconomisch
Het aantal werkzoekenden in Utrecht Oost komt op 1 januari 2011 uit 1,8%
tegen 3,3% in de gemeente Utrecht. Ook het aantal bijstandsgerechtigden ligt
met 2,3% in de wijk Utrecht Oost een stuk lager dan in de rest van Utrecht
(5,4%). In de verschillende buurten van Utrecht Oost ligt de sociaal
economische status hoger dan het landelijk gemiddelde. Alleen
postcodegebied 3582 heeft een lagere factor score op de sociale status. In dit
gebied ligt het aantal lager opgeleiden een stuk hoger dan in de andere
postcodegebieden in Utrecht Oost. Ook het aantal mensen met een uitkering
of in de bijstand is in dit postcodegebied hoger dan de andere
postcodegebieden in Utrecht Oost. De overige postcodegebieden in Utrecht
Oost scoren juist beter op sociale status dan het landelijke gemiddelde. Er is
een verband zichtbaar met het grote aantal hoger opgeleiden dat in deze
postcodegebieden gevestigd is. Onderstaand figuur laat de factorscore op
sociaal status zien.
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In de wijk Utrecht Oost valt 39% van de inwoners in de categorie ‘lage
inkomen’. Een verklaring hiervoor is het grote aantal studenten dat in deze
wijk gehuisvest is.

1.2 (Ervaren) gezondheid en zorgvragen in het werkgebied
In onderstaande figuur staat aangegeven welk percentage van de Utrechtse
bevolking zijn of haar gezondheid als matig/slecht ervaart. Het gebied binnen
de dikgedrukte lijnen is de wijk Utrecht Oost. Uit het figuur blijkt dat in de wijk
minder dan 12% zijn of haar gezondheid als matig/slecht ervaart. Utrecht
Oost scoort met 7,7% het laagst van alle wijken op het percentage inwoners
in de wijk dat zijn gezondheid als matig/slecht ervaart.
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Uit een inventarisatie van de huisartsenepisodes in de wijk komen de
volgende klachten het vaakst voor: hoge bloeddruk, depressie, diabetes
mellitus, COPD en anemie. Daarnaast kent Utrecht Oost een hoog
percentage inwoners dat te maken heeft met psychosociale klachten.
Evaluatie van de meest voorkomende problematiek uit de verschillende
eerstelijns psychologiepraktijken toont aan dat ‘angst & depressie’ en
‘persoonlijkheidsproblematiek’ de meest voorkomende psychosociale
klachten zijn in Utrecht Oost.
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1.3 Ontwikkelingen eerstelijnszorgvraag
1.3.1 Huisartsenzorg

Het aantal (deel)contacten met de huisarts is in Utrecht Oost vergelijkbaar
met het aantal contacten in de gemeente Utrecht. Het Nederlands gemiddelde
valt hoger uit vanwege de gemiddeld oudere populatie.
1.3.2 Farmaceutische zorg

De vraag naar farmaceutische zorg ligt in de wijk Utrecht Oost een stuk lager
dan het landelijke gemiddelde. Opvallend is dat dit niet geldt voor antibiotica,
kalmeringsmiddelen en antidepressiva. De verwachting is dat het aantal
voorschriften vanuit de huisartsenpraktijk de komende jaren snel zal
toenemen. Vooral medicatievoorschriften gericht op cholesterolverlaging en
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maagmiddelen zullen snel stijgen, terwijl een daling verwacht wordt van het
aantal voorschriften voor insuline.
1.3.3 Psychosociale zorg

Het aantal inwoners met psychosociale problemen in de wijk Utrecht Oost ligt
hoger dan het landelijke gemiddelde. De aard van de psychische problemen
ligt vooral in psychisch onwelbevinden en psychiatrische stoornis. De
verwachting is dat de komende jaren de zorgvraag naar psychosociale zorg
verder zal toenemen in Utrecht Oost.
1.3.4 Fysiotherapie

Het percentage inwoners dat contact opneemt met de fysiotherapie lag in
gelijk aan het landelijk gemiddelde, namelijk rond de 20%. Opvallend is dat in
de wijk Utrecht Oost een hoger percentage op eigen initiatief naar de
fysiotherapeut gaat dan het landelijk gemiddelde. De komende jaren is vooral
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in de buurten Uithof en Sterrenwijk een toename aan het aantal fysiotherapie
contacten zichtbaar. Dit is gerelateerd aan een toename van het aantal
contacten voor chronisch zieken in deze buurten.
1.3.5 Diëtetiek
In de wijk Utrecht ligt de gemiddelde contacttijd per patiënt met de diëtiste 0,1
uur hoger dan het landelijk gemiddelde. De verwachting is dat het aantal
contacten met de diëtist de komende jaren zal toenemen.
1.3.6 Verloskundige zorg

Utrecht Oost heeft in de postcode gebieden 3581 en 3584 een vergelijkbaar
aantal geboorten met de rest van Utrecht. In de andere postcodegebieden is
het aantal geboortes lager.
1.3.7 Verpleging en verzorging
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Bovenstaand figuur laat een verwachte stijging zien van het aantal cliënten
welke thuiszorg en/of wijkverpleging nodig hebben.
1.3.8 Prioritering
Stichting Utrecht Oost Gezond richt zich in haar prioritering met name op
studenten, de veelal hoog opgeleide, werkende inwoners van Utrecht Oost en
de bevolking met chronische aandoeningen. In het volgende hoofdstuk wordt
nader toegelicht hoe dit concreet wordt vormgegeven.
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2.0 Activiteiten
De pre-GEZ Stichting Utrecht Oost GEZond werd statutair opgericht op 10
maart 2011. 2011 en 2012 hebben gediend als aanloopfase naar een
definitieve GEZ in 2013. In de het derde jaar als definitieve GEZ is de focus
van het bestuur en haar aangeslotenen geweest:
- het consolideren van een stevige en toekomstbestendige structuur
waarin de multidisciplinaire samenwerking, de geïntegreerde
eerstelijns zorg en organisationele ondersteuning verder vormgegeven
en geëffectueerd kan worden
- de gezamenlijke ontwikkeling van een vernieuwde missie en visie
- het faciliteren van multidisciplinaire werkgroepen welke inhoudelijk
vorm en uitvoering geven aan de vernieuwde missie en visie
- de werkgroepen voorbereiden op en daadwerkelijk ondersteunen in het
implementatieproces
- de werkgroepen voorbereiden op een autonomere aanpak en groetere
verantwoordelijkheid in 2016
Om dit te kunnen verwezenlijken is er in de loop van 2015 aandacht gestoken
in het ontwikkelen van een vernieuwde missie en visie. Verder is er gekozen
om de werkgroepen actief te ondersteunen en overlegstructuren vorm te
geven om verder invulling te geven aan de bepaalde beleidsthema’s met
inachtneming van de vernieuwde missie en visie. Waar de werkgroepen er
aan toe waren is er focus gelegd op de implementatie Verder is er energie
gestoken in het onderhouden en uitbreiden van de contacten met
ketenpartners in het wonen-, zorg- en welzijnsnetwerk.
Op basis van de eerder bepaalde beleidsthema’s is een jaarplan opgesteld en
hieruit zijn de onderstaande werkgroepen en activiteiten voortgekomen.

2.1 Werkgroepen
-

Basis GGZ
CVRM
Datamanagement & ICT
Depressie
Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatieoverdracht
Patiënt- en Servicegerichtheid
SOA zorg
Thuiszorg
Studenten
Diabetes
Longziekten

2.2 Onderhouden en uitbreiden overlegstructuren met
ketenpartners/wonen- zorg- en welzijnsnetwerk
-

Diakonessenhuis
Saltro
Andere GEZ’en in Utrecht e.o.
Gemeente Utrecht
11

-

SSH
Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht
U-Centraal
Victas Verslavingszorg
GGZ-netwerk
Buurtteams

2.3 Interne communicatie
-

Casuïstieklunches
Deelnemersvergaderingen
Nieuwsbrief
Website/HAweb

2.4 Scholing en symposia

-

Gezamenlijk bezoeken relevante symposia/congressen
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3.0 Missie en visie
3.1 Missie
Stichting Utrecht Oost GEZond is een multidisciplinair samenwerkingsverband
van eerstelijns zorgverleners in Utrecht Oost. Wij leveren zorg aan alle
inwoners van Utrecht Oost waarbij we een vertrouwensrelatie willen aangaan
met onze patiënten.
Samen met onze patiënten streven we ernaar om de zorg toegankelijk te
houden: zinnig, doelmatig en efficiënt georganiseerd met de hoogst haalbare
kwaliteit. Deze duurzame en betaalbare zorg heet “blauwe zorg”.
Wij willen samen met de patiënt diens gezondheid en zelfredzaamheid
verbeteren. Hiertoe willen we investeren in het verbeteren van samenwerking
in de 0e-, 1e- en 2e lijn, gemeente en zorgverzekeraar.

Ons logo symboliseert de kernwaarden van de Stichting. De U staat voor
Utrecht, Uitmuntend, Uitdagend en Unaniem. De O staat voor de Open,
Ontvankelijke en Openhartige Organisatie. De O staat ook symbool voor de
kring de tot eenheid aangesloten professionals. De O gezet op de U
symboliseert de mens, voor wie we dit alles doen. Twee maal dit symbool
staat voor samenwerking en de wijk waarop wij de zorg richten!

3.2 Visie
Stichting Utrecht Oost GEZond richt zich op het optimaliseren van
gezondheid, het vergroten van het welzijn en het versterken van de
zelfredzaamheid en veerkracht van de inwoners in Utrecht Oost.
De wijk Utrecht Oost is een bedrijvige, relatief jonge wijk. Er wonen veel
studenten, maar de wijk is ook populair bij mensen die gaan samenwonen en
in de Randstad willen werken. Er worden dan ook veel kinderen geboren. Na
het studentenleven of bij gezinsuitbreiding vinden veel verhuizingen uít de
wijk plaats. Deze samenstelling van de bevolking zal naar verwachting de
komende jaren niet wijzigen en daarom ligt onze focus de komende jaren op
de eerste 1.000 dagen van het leven, de student en de werkenden.
Wij spannen ons in om de inwoners van Utrecht Oost zo lang mogelijk gezond
en zelfredzaam te houden. Voorop staat nadrukkelijk het contact met de
patiënt; met zijn groeiende zelfverantwoordelijkheid zal de patiënt zich meer
en meer ontwikkelen tot een gelijkwaardiger partner. Dat vergt een andere
houding ten aanzien van gezondheid en gedrag van zowel de inwoners van
Utrecht Oost als van de zorgverleners.

13

Natuurlijk blijven wij constructief kritisch samenwerken als zorgprofessionals
in de eerste lijn. Daarnaast gaan we de mogelijkheden in de buurt inzichtelijk
maken en zo een sociale kaart opstellen die voor iedereen toegankelijk is. We
gaan intensiever samenwerken met gemeente, door te participeren in het
wonen- en welzijnsnetwerk waardoor er korte lijnen ontstaan met het
buurtteam en de wijkverpleegkundigen. Verder streven we naar de
organisatie van zinnige vloeiendelijns zorg. De concurrentie overstijgend,
werken we samen als in een team. Dit team gaat intensiever samenwerken
met specialisten, om nog meer dan voorheen, onnodige verwijzingen te
voorkomen. Om dit te bereiken willen wij laagdrempelig per discipline een
wijkspecialist kunnen consulteren zodat we onze patiënten beter en langer
thuis kunnen ondersteunen.
Samen met Huisartsen Utrecht Stad, zorgverzekeraars en gemeente werken
we aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing van de gezondheidszorg in
onze wijk.
Het GEZ bestuur wil het 4 Domeinenmodel implementeren bij het inzetten van
hulpverlening en zo de gezondheidszorg vernieuwen. Daarnaast wil het
bestuur op een positieve en creatieve wijze de aangeslotenen steunen en
faciliteren, maar ook kritisch blijven reflecteren.
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4.0 Organisatiestructuur

Multidisciplinaire
werkgroep

Multidisciplinaire
werkgroep

Multidisciplinaire
werkgroep

Multidisciplinaire
werkgroep

Multidisciplinaire
werkgroep

4.1 Bestuur & ondersteuning

Bestuur 2015: Lee Tjioe (secretaris), Jack Muller (voorzitter), Rob Hofstede
(bestuurslid), Rikste Hinloopen (penningmeester)

15

Evenals voorgaande jaren hebben Ariane Hamming en Freek Baars in 2015
het bestuur en de stichting ondersteund in haar activiteiten. Ariane is met
name actief met de ondersteuning van het bestuur en de werkgroepen op
zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak. Freek heeft zich gericht op het
onderhouden en uitbreiden van de communicatieactiviteiten, zowel richting de
aangeslotenen van Utrecht Oost GEZond als naar de externe ketenpartners
en bewoners in de wijk.
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5.0 Werkgroepen
Jaarlijks wordt door het bestuur op basis van een jaarplan vastgesteld wat de
speerpunten van het komende jaar zullen zijn. Dit jaarplan komt tot stand uit
de GEZ doelstellingen die samen met Zilveren Kruis worden vastgesteld en
vanuit de wensen en doelstelling van de aangeslotenen.
Met sturing vanuit het bestuur wordt monodisciplinair bepaald wat de
aangeslotenen willen bereiken in het komende jaar. Naar aanleiding van deze
bepaling worden multidisciplinaire werkgroepen gevormd die op thema verder
discussiëren en beleid omzetten in concrete acties. Hierbij wordt wanneer
nodig inhoudelijke en organisationele en communicatie ondersteuning
geboden vanuit de GEZ.
De werkgroepen benoemen een voorzitter en secretaris die zorg dragen voor
de dagelijkse gang van zaken, aanwezigheid, planning en verslaglegging aan
het bestuur. Voor de verslaglegging is een format beschikbaar waarin
vastgelegd wordt wat de frequentie is van de vergaderingen, de
doelstellingen, de planning en de begroting, de voorgestelde acties, de
voortgang en tot slot de conclusie en de financiële verantwoording.
Zoals eerder beschreven zijn in 2015 de volgende werkgroepen actief:
- Basis GGZ
- CVRM
- Datamanagement & ICT
- Depressie
- Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatieoverdracht
- Patiënt- en Servicegerichtheid
- SOA zorg
- Thuiszorg
- Studenten
- Diabetes
- Longziekten
Onderstaand is per werkgroep uitgeschreven wat het beoogde resultaat is,
welke acties er zijn ondernomen, wat er bereikt is en welke volgende stappen
en activiteiten voor 2016 op stapel staan.

5.1 Basis GGZ
Basis GGZ
Beoogd resultaat
Wat gedaan?

Wat bereikt?

Begeleiden Basis GGZ in Utrecht Oost en faciliteren
van ontmoeting en evaluatie.
In kader van het opzetten van een goede relatie en
goede werkverdeling tussen huisartsen, POH,
psychologen en tweede lijn is een intervisie opgezet.
Verder heeft de werkgroep periodieke sociale kaart
bijeenkomsten met het GGZ netwerk georganiseerd.
Er is een soepele overgang naar een nieuw model van
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Welke eerst
volgende stap

Welke activiteiten in
2016

GGZ zorg in de eerste lijn in Utrecht Oost bereikt.
In 2016 wordt geëvalueerd of de lokale intervisie wordt
gecontinueerd of dat de stedelijke intervisie en scholing
met daarbij de sociale kaart bijeenkomsten voldoende
is om het relatienetwerk lokaal in tact te houden. Verder
worden er wederom sociale kaart GGZ bijeenkomsten
georganiseerd.
Evaluatie intervisie en continueren sociale kaart GGZ
overleggen.

5.2 CVRM
CVRM
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap
Welke activiteiten in
2016

In aansluiting op activiteiten van de HUS wil de GEZ
Utrecht Oost verbeterplannen doorvoeren in Utrecht
Oost. CVRM is een van de ketenzorgprogramma’s die
worden ondersteund vanuit de HUS. Alleen aanvullend
kunnen we vanuit de GEZ activiteiten inzetten om deze
werkafspraken te implementeren danwel nieuwe zaken
ontwikkelen. De ontwikkelde “test” op lifestyle is daar
een onderdeel van en deze is nu ook in beeld van de
HUS. De werkgroep zal ontwikkelingen op dat vlak
volgen.
- Werkgroep omgevormd van een innovatieve
werkgroep naar een faciliterende werkgroep
- Jaarlijks FTO organiseren
- Twee keer per jaar met POH extracties bekijken en
verbeterplannen maken
- Aanspreekpunt voor praktijkmanagers m.b.t. sturing
op extracties
- Implementeren van verbeteracties voortkomend uit
ketenzorgafspraken HUS
- Jaarlijkse organisatie training medewerkers: voor
CVRM
- 3 maandelijks overzicht maken van samengevoegde
extracties
- Her-test voor patiënten die al langer dan half jaar
geleden de test hebben gedaan
- Bijeenkomsten georganiseerd
- Inzicht gecreëerd in de extracties, vervolgplannen
opgesteld en ondersteuning verleend waar nodig
- Her-test uitgevoerd en resultaten geëvalueerd.
Vervolgacties worden
De CVRM-werkgroep sluit met de activiteiten volledig
aan op het ketenzorgprogramma van de HUS.
De werkgroep zal haar activiteiten in 2016 continueren.
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5.3 Datamanagement & ICT
Datamanagement
& ICT
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap
Welke activiteiten in
2016

Voor Utrecht Oost GEZond volgen van de stadsbrede
marktverkenning door de HUS om te komen één AISHIS, het op peil krijgen en houden van indicatoren en
opstellen van verbeterplannen.
Via de Huisartsen Utrecht Stad loopt nog steeds het
traject om mogelijk stadsbreed tot één HIS traject te
komen. Hetgeen de werkgroep met interesse volgt.
Verder is er een verkenning gedaan of de
huisartsenpraktijken interesse hebben in gezamenlijke
ICT ondersteuning. Ook is in kaart gebracht hoe alle
praktijken ondersteund kunnen worden in het
uitspoelen van de telefonische bereikbaarheidscijfers.
Vanuit diverse disciplines is het verzoek gekomen om
beveiligd digitaal te communiceren, de werkgroep heeft
de mogelijkheden hiertoe in kaart gebracht. Tevens zijn
de mogelijkheden van patiëntportalen voor Utrecht
Oost onderzocht.
- Volgen van ontwikkelingen één HIS
- Pilot gedaan met gezamenlijke ICT ondersteuning
voor de huisartsenpraktijken
- Technisch vormgeven van mogelijkheid tot de uitspoel
van telefonische bereikbaarheidscijfers in 4 van de 6
huisartsenpraktijken
- In kaart brengen mogelijkheden beveiligd digitaal
communiceren
- Onderzoeken mogelijkheden patiëntportalen
- Tijdige en volledige uitspoel van beoogde data voor
Zilveren Kruis
Evalueren of het zinvol is om de activiteiten in 2016 te
continueren.
Afhankelijk van evaluatie.

5.4 Depressie
Depressie
Beoogd resultaat
Wat gedaan?

Implementatie van een ketenzorgprogramma depressie
incl. verwijsmogelijkheden en zorgpaden.
In 2014 is de afronding van de ontwikkeling van de
inhoud van het programma afgerond, 2015 staat in het
teken van de implementatie. De verschillende
betrokken disciplines zijn vertegenwoordigd in de
werkgroep en zijn verantwoordelijke voor de
implementatie bij hun eigen achterban. Dit wordt
centraal gecoördineerd vanuit de werkgroep en waar
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Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap
Welke activiteiten in
2016

nodig ondersteund.
Er is een start gemaakt met de implementatie door de
betrokken zorgverleners te informeren over de inhoud
van het zorgprogramma en te faciliteren met onder
meer een praktische screener. De screener is
aanvullend op de verdere diagnostiek en onderhevig
aan evaluatie in 2016.
Voortzetten implementatie binnen alle disciplines in
Utrecht Oost, zodat het laagdrempelig voor inwoners
beschikbaar is.
Gezamenlijke uitvoer geven aan het implementatieplan.

5.5 Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatieoverdracht
Optimalisatie
Farmacotherapie &
Medicatieoverdracht
Beoogd resultaat
1. Herhaalrecepten snel en efficiënt aanvragen en
verwerken, met een eenduidige communicatie naar
de patiënt, waarbij in de huisartsenpraktijk vastgelegd
is wie de hoofdbehandelaar is, en welke ICPC
codering gekoppeld moet worden.
2. Het onderzoeken of het opzetten van
gestructureerd overleg m.b.t. medicatiereviews t.b.v.
het terugdringen van DRP’s (drug related problems)
zinvol is. En indien positief; het formuleren van een
uniforme werkwijze met betrekking tot het uitvoeren
van medicatiereviews.

Wat gedaan?

Wat bereikt?
Welke eerst volgende
stap
Welke activiteiten in
2016

3. Het ontwikkelen (en implementeren) van
protocollen inzake medicatieoverdracht en
gerelateerde patiëntgegevens (labwaarden).
1. De HerhaalService is in 2014 opgezet in
samenwerking met huisartsenpraktijken. Deze is
tussentijds geëvalueerd.
2. Bespreken knelpunten in Farmacotherapie &
Medicatieoverdracht
1. HerhaalService succesvol geëvalueerd
Continueren activiteiten 2015.
Continueren activiteiten 2015.
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5.6 Patiënt- en Servicegerichtheid
Patiënt – en
Servicegerichtheid
Beoogd resultaat

- Updaten patiëntervaringsonderzoek
- Praktijken maken rapportages uit de telefooncentrale
- Organiseren multidisciplinaire training
communicatievaardigheden voor assistentes
- Evaluatie functioneren en activiteiten door
praktijkmanagers
- Aanvullen met inventarisatielijst van praktijken en
behoefteonderzoek

Gerealiseerd, maar wel jaarlijks checken:
- Controlecheck op de praktijken opdat zij
aaneengesloten geopend van 8.00 - 17.00 uur
- De praktijken zijn telefonisch aaneengesloten
bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur
- Het samenwerkingsverband is het hele jaar op
werkdagen geopend
- Het samenwerkingsverband heeft een gezamenlijke
website en een folder voor patiënten
- Het samenwerkingsverband heeft een
narrowcastingsysteem
- Het samenwerkingsverband heeft een
ochtend/avond/weekend opening bij de huisarts
Wat gedaan?
- Er is een update gedaan van het
patiëntervaringsonderzoek (die buiten kantooruren
spreekuur hebben bezocht)
- Rapportage uit de telefoonsystemen is in 4 van de 6
praktijken mogelijk gemaakt
- Er is een multidisciplinaire training
communicatievaardigheden voor assistentes
georganiseerd
- Het functioneren en de activiteiten van de
praktijkmanagers is geëvalueerd
- Aanvullen met inventarisatielijst van praktijken en
behoefteonderzoek
- Checken van de indicatoren van P&S, bijsturing was
niet nodig
Wat bereikt?
De beoogde activiteiten over 2015 zijn voltooid.
Welke eerst volgende Opstellen acties 2016.
stap
Welke activiteiten in
Uitvoeren acties 2016.
2016
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5.7 SOA zorg
SOA zorg
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap
Welke activiteiten in
2015

1. Substitutie laag risicopatiënten van tweede naar
eerste lijn
2. Verbeteren soa diagnostiek
3. Verbeteren terugkoppelen eHealth
4. Structurele financiering onderzoeken
Samenwerking met GG&GD en Saltro gecontinueerd.
Focus gelegd op de mogelijkheden voor structurele
financiering.
De contacten blijven goed. Helaas blijkt het lastig om
structurele financiering vorm te geven. Hiertoe is
besloten om de werkgroep om te vormen naar een
commissie.
Omvormen van werkgroep naar commissie welke de
ontwikkeling op een laag pitje de ontwikkelingen volgt
en contacten onderhoudt.
Volgen ontwikkelingen en onderhouden contacten.

5.8 Thuiszorg
Thuiszorg
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap

1. Het opzetten van een overlegstructuur met
thuiszorgverpleegkundigen
2. Monitoren van de samenwerking met de Buurtteams
Jeugd en Sociaal
1. Er is een overlegstructuur opgezet tussen de
huisartsen en de wijkverpleegkundigen die werkzaam
zijn in Utrecht Oost. Elke locatie heeft een regelmatig
overleg (per locatie is de frequentie vastgelegd), de
contactgegevens zijn uitgewisseld, werkafspraken zijn
op schrift vastgelegd. Voor de fysio, apotheek en
psychologen zijn de contactgegevens van de
organisatie van verpleging aan huis bekend en
uitgewisseld
2. Er is een advies gegeven over de positionering van
de wijkverpleegkundige zorg, wanneer deze onder de
Zvw valt, op de verbinding met de huisartsenpraktijk en
overige ketenpartners werkzaam binnen de GEZ
3. Opzetten van overleg met de contactpersonen van
de Buurtteams Jeugd en Sociaal
1. Betere en structurele afstemming vormgegeven
tussen de zorgverleners en thuiszorgaanbieders
2. De aangeslotenen zijn uitgebreid geïnformeerd over
de komst en functie van de Buurtteams
Evalueren van de werkafspraken en waar mogelijk
aanscherpen. Koppelen van de contactpersonen van
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Welke activiteiten in
2016

de Buurtteams Jeugd en Sociaal aan de
huisartsenpraktijken.
Uitwerkingen samenwerking met
thuiszorg/wijkverpleging. Ontwikkelingen rond
Buurtteams monitoren en actief koppelen aan de
aangeslotenen.

5.9 Studenten
Studenten
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap
Welke activiteiten in
2016

Verbeteren bekendheid van de organisatie van zorg en
het vergroten van het bewustzijn onder studenten
proactief de zorg in hun eigen omgeving te
organiseren.
De werkgroep is omgedoopt van Uithof naar Studenten.
In 2015 is er een enquête ontwikkeld om de
zorgbehoefte van de studenten in kaart te brengen.
Deze zal in 2016 worden uitgezet. Verder is een start
gemaakt met de ontwikkeling van een website waar
studenten informatie kunnen raadplegen over de
organisatie van de (eerstelijns)zorg en hoe met welke
vragen zij bij wie terecht kunnen. Tevens was Utrecht
Oost GEZond ook weer dit jaar actief zichtbaar bij de
Utrechtse Introductie Tijd om de nieuwe studenten
bewust te maken van het belang tijdig en proactief de
zorg in hun eigen omgeving te organiseren. Op de
huisartsenpost is een evaluatie gedaan van het aantal
bezoeken van studenten aan de post en bekeken of zij
staan ingeschreven bij een huisarts in de buurt, de
studenten bleken bovengemiddeld vaak géén eigen
huisarts in de buurt te hebben.
Deelname aan de Utrechtse Introductie Tijd was heel
zinvol, studenten waren geïnteresseerd en de
voorlichting was nuttig. De opzet van de website geeft
een mooie start om in 2016 een concreet product op te
leveren. De enquête kan beter inzicht geven in de
zorgbehoefte van de studenten.
De werkgroep moet zijn opdracht herdefiniëren en de
doelen en actieplannen, ondersteund door een
financiële paragraaf aan het bestuur presenteren.
In maart 2016 komt de werkgroep voor bijeen om aan
de opdrachtbeschrijving van 2016 te werken.
- Wederom deelname UIT
- Doorontwikkelen website
- Uitzetten enquête i.s.m. studentenorganisaties
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5.10 Diabetes
Diabetes
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap

Welke activiteiten in
2016

In aansluiting op activiteiten van de Huisartsen Utrecht
Stad wil de Utrecht Oost GEZond verbeterplannen
doorvoeren in Utrecht Oost. Diabestes Mellitus type 2 is
een van de ketenzorgprogramma’s die worden
ondersteund vanuit de HUS. Alleen aanvullend kunnen
we vanuit de GEZ activiteiten inzetten om deze
werkafspraken te implementeren dan wel nieuwe zaken
ontwikkelen.
In januari heeft de werkgroep Diabetes een nascholing
voor POH’s georganiseerd. De belangrijkste
beleidswijzigingen op het gebied van financiering van
voetzorg zijn doorgenomen en er is met de
podotherapeuten geoefend met de voetscreening van
een patiënt uit de wijk. De werkgroepen met als
onderwerp chronische zorg, te weten CVRM, Diabetes
en Longziekten, maken allen gebruik van dataextracties
uit de huisartsenpraktijken om met de hieruit
voortkomende inzichten verbeterplannen te maken. Om
de extracties binnen de huisartsenpraktijken
constructief vormt geven zijn er in samenwerking met
leverancier Calculus twee trainingen met de
extractietool VIPLive georganiseerd. De POH scholing
over voetzorg krijgt een vervolg in november 2015.
De POH’s hebben beter zicht op de belangrijkste
beleidswijzigingen en de onderlinge afspraken zijn
wederom onder de aandacht gebracht. De
huisartsenpraktijken zijn wederom getraind in het
uitvoeren van de extracties.
Opstellen van opdrachtformulier voor de werkgroep
Diabetes voor 2016. In overleg met bestuur bekijken of
de werkgroep in de huidige vorm doorgaat of dat
uitbreiding nodig is.
Aandacht besteden aan de afspraken 2016 voor de
pedicures, terugdringen van no-show en knelpunten in
de dagelijkse praktijk.
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5.11 Longziekten
Longziekten
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap
Welke activiteiten in
2016

De werkgroep Longziekten gaat in Utrecht Oost aan de
slag met het zoals door de Huisartsen Utrecht Stad
uitgedragen implementatie van chronische zorg in de
stad conform de richtlijnen. Voor COPD betekent dit dat
driemaandelijks de NHG indicatoren worden
geëvalueerd: 90% van patiënten welke de huisarts als
hoofdbehandelaar heeft is het dossier volledig ingevuld
en 60% van alle COPD'ers heeft de huisarts als
hoofdbehandelaar. Voor astmapatiënten is één
hoofdbehandelaar bekend, van 90% van de
astmapatiënten waarvan de huisarts hoofdbehandelaar
is, zijn afgelopen 2 jaar bij POH geweest en zijn de
gegevens bekend.
1. Inhalatieinstructie huisartsen- en
apothekersassistentes georganiseerd
2. FTO met onderwerp Astma georganiseerd
3. Indicatorenlijst astma gemaakt op basis van onder
meer de indicatoren van het NHG en een aantal andere
zorgprogramma’s van zorggroepen die astma reeds
gecontracteerd hebben
4. Ondersteunen huisartsenpraktijken om uitspoel
mogelijk te maken
Thema Longziekten verder op de kaart gezet en de
implementatie van chronische zorg in de stad conform
de richtlijnen gefaciliteerd.
Opstellen van opdrachtformulier voor de werkgroep
Longziekten voor 2016.
Verder ondersteunen implementatie van chronische
zorg volgens de richtlijnen, actief ondersteunen uitspoel
van beoogde indicatoren en het evalueren van de
gestelde doelen.
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6.0 Slotconclusie
Wij kijken wederom terug op een prachtig en succesvol jaar! 2015 stond in het
teken van consolidatie van de werkgroepen en het inzetten op implementatie
waar mogelijk. Al met al hebben alle aangesloten zorgverleners zich met hart
en ziel ingezet om met elkaar de samenwerking verder vorm te geven en
tastbare resultaten voor de inwoners van Utrecht Oost beschikbaar te maken.
Er zijn inmiddels al vele mooie plannen gesmeed om in 2016 uit te werken en
te implementeren. Wij kijken uit naar een mooi jaar waarin wij samen met
onze patiënten er naar streven voor iedereen de zorg toegankelijk te houden:
zinnig, doelmatig en efficiënt georganiseerd met de hoogst haalbare kwaliteit!
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