Stichting Utrecht Oost GEZond
Kwaliteitsjaarverslag 2016

1

Inhoudsopgave
Voorwoord van de voorzitter
1.0 De wijk Utrecht Oost
1.1 Demografie
1.1.1 Bevolkingsaantallen
1.1.2 Leeftijdsopbouw
1.1.3 Bevolkingssamenstelling
1.1.4 Sociaaleconomisch
1.2 (Ervaren) gezondheid en zorgvragen in het werkgebied
1.3 Ontwikkelingen Eerstelijnszorgvraag
1.3.1 Huisartsenzorg
1.3.2 Farmaceutische zorg
1.3.3 Psychosociale zorg
1.3.4 Fysiotherapie
1.3.5 Diëtetiek
1.3.6 Verloskundige zorg
1.3.7 Verpleging en verzorging
1.3.8 Prioritering
2.0 Activiteiten
2.1 Werkgroepen
2.2 Onderhouden en uitbreiden overlegstructuren
2.3 Interne communicatie
2.4 Scholing en symposia
3.0 Missie en visie
3.1 Missie
3.2 Visie
4.0 Organisatiestructuur
4.1 Bestuur & ondersteuning
5.0 Werkgroepen
5.1 Basis GGZ
5.2 CVRM
5.3 Datamanagement & ICT
5.4 Depressie
5.5 Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatieoverdracht
5.6 Patiënt- en servicegerichtheid
5.7 Verslavingszorg
5.8 Thuiszorg
5.9 Studenten
5.10 Diabetes
5.11 Longziekten
5.12 Eerste 1.000 dagen
5.13 ZorgMail
5.14 Wijkspecialist
6.0 Slotconclusie

2

Voorwoord van de voorzitter
Een kanteling in de organisatie, want we zijn de werkgroepen meer
verantwoordelijkheid gaan geven. Niet meer top-down, maar bottom-up. Dat
is niet altijd helemaal vlekkeloos verlopen, want hoe stem je met alle
werkgroepen, acties en plannen het voor de GEZ deelnemer goed op elkaar
af? Wellicht hebben we sommige dingen te veel los gelaten als bestuur. We
zijn natuurlijk nog een jonge en nog lerende organisatie. Het is nu bijna
halverwege 2017 en ik heb wel het gevoel dat we weer iets geleerd hebben
en verder zijn gekomen.
Verder was 2016 natuurlijk het jaar dat we voor het eerst kennis maakten met
Machteld Huber en haar visie op gezondheid. We hadden nog amper voor het
4D model gekozen, zodat we meer met de Huisartsen Utrecht Stad op
dezelfde lijn zouden zitten. Toch waren de GEZ deelnemers erg enthousiast
om meer met “positieve gezondheid” te gaan doen.
In het jaarverslag 2016 is te lezen dat er met veel enthousiasme en inzet is
gewerkt in diverse werkgroepen. Bovenal hebben we elkaar op diverse
bijeenkomsten en via diverse gremia weer beter leren kennen. Wellicht is dat
nog wel het belangrijkste om te komen te een goede samenwerking.
Jack Muller, huisarts
Voorzitter Stichting Utrecht Oost GEZond
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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
de wijk Utrecht Oost ligt het percentage 75+’ers op 5% van het totaal aantal
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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. De eerste twee jaar hebben gediend als aanloopfase naar een
definitieve GEZ in 2013. In 2016, het vierde jaar als definitieve GEZ, is de
focus van het bestuur en haar aangeslotenen geweest:
- het kantelen van de organisatie met meer autonomie en
verantwoordelijkheid voor de werkgroepen, waarmee de
multidisciplinaire samenwerking, de geïntegreerde eerstelijns zorg en
organisationele ondersteuning verder gebracht worden
- het integreren van de vernieuwde missie en visie in de activiteiten van
de stichting en haar aangeslotenen
- de werkgroepen aanvullend ondersteunen in het implementatieproces
Om dit te kunnen verwezenlijken is er bij de werkgroepen in de loop van 2016
meer verantwoordelijkheid belegd voor (resultaat)gerichte sturing met
aandacht voor de vernieuwde missie en visie. Verder zijn de werkgroepen
actief ondersteund om de overlegstructuren vorm te geven om verder invulling
te geven aan de bepaalde beleidsthema’s. Tevens is er wederom 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
- Verslavingszorg
- Thuiszorg
- Studenten
- Diabetes
- Longziekten
- Eerste 1.000 dagen
- ZorgMail
- Wijkspecialist
2.2 Onderhouden en uitbreiden overlegstructuren met
ketenpartners/wonen- zorg- en welzijnsnetwerk
- Diakonessenhuis
- Saltro
- Andere GEZ’en in Utrecht e.o.
- Gemeente Utrecht
- SSH
- Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht
- U-Centraal
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-

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.
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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 2016: Lee Tjioe (secretaris), Jack Muller (voorzitter), Rob Hofstede
(bestuurslid), Rikste Hinloopen (penningmeester)
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Evenals voorgaande jaren hebben Ariane Hamming en Freek Baars in 2016
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 naar 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 2016 de volgende werkgroepen actief:
- Basis GGZ
- CVRM
- Datamanagement & ICT
- Depressie
- Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatieoverdracht
- Patiënt- en Servicegerichtheid
- Verslavingszorg
- Thuiszorg
- Studenten
- Diabetes
- Longziekten
- Eerste 1.000 dagen
- ZorgMail
- Wijkspecialist
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 2017 op stapel staan.
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5.1 Basis GGZ
Basis GGZ
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Het samenwerkingsverband informeren over de
belangrijkste beleidsontwikkelingen en waar mogelijk
voorbereiden/ondersteunen op de invoering van de
Basis GGZ
In alle praktijken is een POH-GGZ werkzaam.
De werkgroep Basis GGZ had zich de volgende
doelstellingen gesteld:
- Voor 1 mei hebben alle praktijk een vast face-toface overleg met het buurtteam jeugd en sociaal;
- Organisatie van de inhoud van 4 sociale kaart
bijeenkomsten voor de GEZ Utrecht.
- De organisatie van tien intervisiegroep
bijeenkomsten met POH-GGZ in Utrecht Oost
onder leiding van een eerstelijns psycholoog en
tweedelijns psychotherapeut uit Utrecht Oost. Zij
komen tien maal bijeen (zes maal intervisie
zonder begeleiding en vier maal met
begeleiding).
- Het multidisciplinair doorzetten van informatie
over landelijke veranderingen en/of
ontwikkelingen naar de Stichting Utrecht Oost
GEZond.
- Op basis van de informatie de GEZ-leden
voorzien van advies en ondersteuning bij de
invoering van de Basis-GGZ.
- Vier werkgroep overleggen met multidisciplinair
samengestelde werkgroep (huisarts, twee
psychologen, POH-GGZ en GEZ-coördinator)
- Tien intervisie bijeenkomsten ten behoeve van
zes POH-GGZ. Waarvan zes voor intervisie en
vier voor supervisie.
- Vier maal werd een sociale kaart overleg
georganiseerd met steeds rond de twintig
personen van binnen en buiten het GEZ
samenwerkingsverband met steeds een
inhoudelijk thema. Dit sociale kaart overleg is
voortgekomen uit een HAGRO-overleg dat
verbreed is naar GEZ-breed overleg. Dit overleg
wordt georganiseerd in het wijkgebouw Utrecht
oost van de gemeente Utrecht.
- Eén maal per kwartaal overleg tussen buurtteam
sociaal en buurtteam jeugd met voorzitter en
coördinator van Utrecht Oost GEZond om
samenwerkingsafspraken te implementeren en
face tot face overleg op de rit te krijgen.
- Geplande activiteiten zijn allen uitgevoerd.
- Een goed draaiend sociale kaart overleg is
19

-

-

-

Welke eerst
volgende stap

-

Welke activiteiten in
2017

-

opgezet en hierin zit inmiddels een vaste
structuur die goed gewaardeerd wordt (ketenbreed)
Er is een goed onderling netwerk ontstaan
tussen POH-GGZ die werkzaam zijn in Utrecht
Oost. Doordat een eerstelijns psycholoog een de
tweede lijn ondersteuning bieden in de
supervisie, is er ook een goede relatie ontstaan
tussen de samenwerkende disciplines binnen de
generalistische Basis GGZ en deels ook de
tweede lijn.
Een vaste overlegstructuur is opgezet met het
buurtteam sociaal en jeugd. Er is een lijst
gemaakt per praktijk met vaste koppels jeugd en
sociaal met contactgegevens. Ariane
introduceert koppels in praktijken. Wat
moeizaam verliep is het structureel overleg op
locatie van de huisartspraktijken georganiseerd
te krijgen. Dit lukte op een paar locaties redelijk
en enkele locaties nog onvoldoende of niet.
Buurtteam jeugd had met name moeite om de
werkafspraken na te komen.
Afspraken waren:
o Voor 1 mei hebben alle praktijk een vast
face-to-face overleg met het buurtteam
jeugd en sociaal;
o Onderwerpen op dit overleg per praktijk
 maandelijks contact face to face
(mag tijdens lunch of koffie)
 minimaal één keer per kwartaal
doorgeven welke patiënten er in
zorg zijn
 Twee keer per jaar procesevaluatie
 kijken naar gezamenlijke
nascholing. buurtteam is nu
geschoold in 4D model. Echter,
Positieve Gezondheid van Huber
lijkt ook heel zinvol om te
gebruiken
Organisatie van overleg op praktijken verder
implementeren. Goede relatie onderhouden met
management van de buurtteams. Er is in elk
geval langzaamaan een positieve houding
ontstaan richting de buurtteams, het heeft tijd
nodig en ook sturing vanuit de gemeente. Dus
ook met de gemeente als opdrachtgever moet
stedelijk de lijnen kort blijven en goed
geëvalueerd en verbeterd worden
Doelstelling en activiteiten zijn voor 2017
ongewijzigd ten opzichte van 2016. Wat goed
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werkt is dat de werkgroep overleggen steeds
voorafgaand aan de sociale kaart overleggen
worden georganiseerd. De werkgroep
ondersteunt de opgebouwde multidisciplinaire
infrastructuur
5.2 CVRM
CVRM
Beoogd resultaat

-

-

-

-

Wat gedaan?

-

-

-

-

-

Wat bereikt?

-

CVRM spreekuur voor secundaire preventie in
iedere praktijk
Monitoring a.d.h.v. 3-maandelijkse uitdraai
indicatoren HIS met behulp van Calculus
patiënten lijst.
Eind 2016 is 95% van de patiënten die voor
secundaire CVRM-zorg in aanmerking komen
het hoofdbehandelaarschap bekend. Bij
diegenen die de huisarts als hoofdbehandelaar
hebben, is bij tenminste 80% het afgelopen jaar
in het meetwaardenscherm van het HIS de
tensie en wel/niet roken ingevoerd.
POH/doktersassistentes nemen deel aan
scholing motiverende gespreksvoering.
De werkgroep adviseert over mogelijke
verbeteringen die gedaan kunnen worden in de
organisatie van CVRM zorg.
Werkgroep ontwikkelt indicatoren, ondersteunt
en beoordeelt op de resultaten op praktijkniveau.
De werkgroep wil de website
www.leefikwelgezond.nl blijven promoten opdat
het aantal ingevulde testen toeneemt.
Iedere praktijk in de GEZ heeft een CVRM
spreekuur en gebruikt de driemaandelijks
Calculus extractie.
De indicatoren voor verslaglegging in het HIS en
voor de bonus zijn naar de praktijken
gecommuniceerd.
De werkgroep heeft in iedere praktijk een audit
gedaan en daarbij de huidige manier van CVRM
spreekuur houden besproken en knelpunten
geïnventariseerd.
Er is twee maal een nascholing motiverende
gespreksvoering gehouden voor de POH en
doktersassistentes die bij CVRM zijn betrokken.
Om de website www.leefikwelgezond.nl te
promoten zijn actief in alle huisartspraktijken,
fysiotherapiepraktijken en apotheken
promotiekaartjes (visitekaartjesformaat)
neergelegd.
CVRM spreekuur wordt in iedere GEZ-praktijk
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gehouden; patiënten worden gemonitord, dataextracties worden ingezet ter controle en als
werklijst. Alle praktijken leveren nu deze zorg
aan de doelgroep.
De communicatie over de indicatoren en zeker
voor de bonus heeft te laat in het jaar
plaatsgevonden. Dit heeft veel onduidelijkheid
gegeven binnen de praktijken en zal invloed
hebben op het kunnen bereiken van de
percentages.
De calculus data-extracties zijn niet eenduidig.
Er is verschil tussen de NHG-lijsten en de IPCIlijsten die de HUS gebruikt. Dit leidt tot
verwarring en veel extra uitzoekwerk. Dat is een
tijdsintensieve bezigheid die niets te maken
heeft met het leveren van inhoudelijk goede
zorg. Het leidt ook tot veel frustratie bij de
POH's.
Er zijn twee hele interessante nascholingen voor
de POH’S geweest
De website www.leefikwelgezond.nl wordt
nagenoeg niet meer door patiënten ingevuld.
Advies aan het bestuur van de GEZ om voor
CVRM de Ineen-lijsten in te kopen. Die komen
overeen met de IPCI lijsten van de HUS. Door
hiervan gebruik te maken, krijgen de praktijken
dezelfde indicatoren en dezelfde patiëntenlijsten
als via de HUS met daarbij behorend de juiste
percentages.
Stoppen met in de lucht houden van de website
www.leefikwelgezond.nl.
De leden van de werkgroep geven aan door te
willen gaan. De functie van de secretaris is niet
goed verlopen. Zij kon slechts één keer dit jaar
bij de vergadering aanwezig zijn. Gezien haar
drukke werkzaamheden wil de werkgroep aan
het bestuur voorleggen of een andere secretaris
een optie zou kunnen zijn.
Inzetten door de werkgroep op maximale
ondersteuning van de POH's bij het houden van
spreekuur en omgaan met datamanagement.
Zoveel mogelijk eenduidige patiëntenlijsten
d.m.v. dataextracties en helemaal conform de
HUS (om verwarring te voorkomen)
Tijdige communicatie naar de praktijken over de
criteria voor de bonus.
De 80% regeling invoeren: 80% ingevuld
hoofdbehandelaarschap, daarvan bij 80% een
ingevulde tensie en roken.
Een FTO organiseren over IVM indicatoren en
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pilgebruik boven de 40 jaar in het licht van
CVRM-risico inschatting.
Een casuïstieklunch organiseren op gebied van
CVRM; gedacht wordt om in die lunch de
verschillende beweegprogramma's binnen de
GEZ te presenteren.

5.3 Datamanagement & ICT
Datamanagement
& ICT
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap

Welke activiteiten in
2017

Voor Utrecht Oost GEZond volgen van de stadsbrede
marktverkenning door de HUS om te komen één HIS,
het op peil krijgen en houden van indicatoren en
opstellen van verbeterplannen.
De werkgroep heeft de verkenning van Huisartsen
Utrecht Stad naar het komen tot één HIS gevolgd.
Tevens is er een verkenning gedaan naar het
draagvlak onder de aangeslotenen voor het
gezamenlijk aanschaffen en implementeren van een
digitaal wijkportaal, waarmee de online diensten van de
zorgaanbieders voor de inwoners in één keer ontsloten
kunnen worden. Verder is er gekeken hoe de praktijken
technisch ondersteund kunnen worden bij de uitspoel
van benodigde gegevens vanuit de telefooncentrales.
- Volgen van ontwikkelingen één HIS
- Technisch vormgeven van mogelijkheid tot de uitspoel
van telefonische bereikbaarheidscijfers in alle
huisartsenpraktijken
- Onderzoek draagvlak gezamenlijke aanschaf en
implementatie wijkportaal
- Tijdige en volledige uitspoel van beoogde data voor
Zilveren Kruis
De werkgroep Datamanagement & ICT gaat per 1
januari 2017 over in een commissie. Reden voor deze
transitie is dat er momenteel geen prangende
Datamanagement en ICT gerelateerde vraagstukken
lopen welke de aandacht behoeven van een actieve
werkgroep, zeker nu de leden van Huisartsen Utrecht
Stad besloten hebben om de verkenning van één HIS
te stoppen.
De commissie zal tweejaarlijks samenkomen en de
desbetreffende thema’s actief blijven volgen.

5.4 Depressie
Depressie
Beoogd resultaat

Bevorderen implementatie van het programma door
middel van bewaking en aanscherping uitgangscriteria.
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Einde 1 oktober 2016.
Een werkgroep is samengesteld uit een huisarts, een
psycholoog, tweedelijns GGZ, een POH-GGZ en een
GEZ coördinator. Alle activiteiten van de werkgroep
waren gericht op de implementatie van het
zorgprogramma depressie, daarbij zijn zij per discipline
gaan onderzoeken waar mogelijke weerstanden waren
om deze zo mogelijk weg te nemen. Weerstand was er
met name bij de huisartsen en POH-GGZ. Aangezien
op individueel niveau commitment nodig bleek, vereiste
dat van enkele werkgroepleden extra inspanning en
doorzettingskracht. Verder is de website
www.benjesomber.nl onderhouden, zijn er stickers
geplaatst op het St. Janskruid om studenten te
attenderen op signalen van depressie en zijn er
meerdere presentaties stadsbreed gegeven op
stedelijke bijeenkomsten GEZ breed.
Het “ontwerp een ketenzorgprogramma depressie
geënt op de bevolking van Utrecht Oost” is
gerealiseerd. De implementatie is het laatste onderdeel
en daarvan hebben we gezamenlijk geconstateerd dat
dit zonder een stuk commitment van de overige
deelnemers een complex traject is. Hiervoor is volgens
de werkgroep meer sturing nodig vanuit het bestuur. De
werkgroep constateerde dat er vooral bij een aantal
huisartsenpraktijken en POH-GGZ weerstand was om
het programma te gebruiken.
Bij PsyMens, een aantal psychologen en
fysiotherapiepraktijken is het programma wel volledig
geïmplementeerd. Ook bij een aantal
huisartsenpraktijken is dit heel goed gegaan.
Bij opheffen van deze werkgroep (en in de toekomst
andere wellicht), gaat het bestuur aandacht besteden
aan een stuk borging van het zorgprogramma. Hierin
moet een goede PDAC (Plan, Do, Act, Check) cyclus
komen. In dat kader stelt de werkgroep voor dat zij een
commissie vormt die periodiek alle werkgroepen en
projecten, zeker degene die afgesloten zijn, evalueert
en desnoods bijstuurt. Ook zal de wetenschappelijke
inhoud periodiek op validiteit dienen te worden
beoordeeld. Dit wordt werkgroep overstijgend opgepakt
in 2017.
Structuur opzetten om een PDCA-cyclus te organiseren
(GEZ-breed).

5.5 Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatieoverdracht
Optimalisatie
Farmacotherapie &
Medicatieoverdracht
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Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst volgende
stap
Welke activiteiten in
2017

Optimalisatie van de samenwerking huisartsen tussen
en apothekers. Concrete samenwerkingsafspraken
maken en deze afspraken implementeren in alle
huisartsenpraktijken en apotheken.
Samenwerkingsafspraken gemaakt rond diverse
thema’s, zoals herhaalreceptuur, medicatiereviews
(polyfarmacie en baxterpatiënten) en uitwisseling
diagnose en labgegevens. Implementatie in
huisartsenpraktijken en apotheken geëvalueerd.
Actuele knelpunten besproken en aangepakt.
Patiënten avond over euthanasie geïnitieerd en
voorbereid en FTO’s voorbereid. Tevens is er een
enquête gehouden over het tijdstip van de FTO’s.
De herhaal service loopt goed. Communicatie tussen
apotheek en huisarts en vice versa is beter. Veel
actualiteit waardoor de grotere onderwerpen niet
afgerond zijn. Implementatie van diverse afspraken in
de praktijk blijft lastig. Er is nu een afsprakenlijst
gemaakt, aan de hand waarvan de afspraken voor
iedereen terug te vinden zijn. Patiënten avond vindt
volgend jaar plaats. FTO’s liepen goed, tijdstip
enigszins aangepast.
Actie- en jaarplan 2017 opstellen.
Actie en afsprakenlijst nog verder aanscherpen.
Overdracht binnen de praktijken waarborgen en
zorgen dat de afspraken worden uitgevoerd. Dit weer
evalueren. Protocol informatie uitwisseling
Koningslaan bespreken.

5.6 Patiënt- en Servicegerichtheid
Patiënt– en
Servicegerichtheid
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

De werkgroep signaleert, verkent en inventariseert de
aandachtspunten ter optimalisatie van de patiënt en
servicegerichtheid voor 2017 en voert de
gezamenlijke geprioriteerde activiteiten voor 2016 uit
en audit dit op de praktijken.
- De werkgroep heeft op iedere vergadering
belangrijke signalen besproken die van invloed
kunnen zijn op de P&S van het
samenwerkingsverband (zoals praktijkgrootte,
toestroom asielzoekers, grote evenementen,
zaken die de publieke gezondheid van de
inwoners van Utrecht Oost in gevaar brengen).
- Aan de hand van VIP calculus praktijkspiegel
zijn de praktijken met elkaar vergeleken en is
beoordeeld of deze analyse een vervolg
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vraagt.
De werkgroep heeft een verkenning gedaan
ten aanzien van een update van het patiënt
ervaringsonderzoek 2016 de mogelijkheden
voor een meer multidisciplinair onderzoek voor
de populatie in Utrecht oost. Daarnaast heeft
de werkgroep de vaste vragen over
tevredenheid over de openingstijden en vaste
indicatoren mee in deze update.
Er is n.a.v. patiëntervaringsonderzoek 2016
een verbeterplan gemaakt en
verbeterafspraken zijn doorgevoerd in de
praktijken. De werkgroep heeft hierop een audit
gedaan op de praktijken.
De resultaten zijn op de website van de GEZ
gepubliceerd.
De werkgroep heeft verbetervoorstellen ten
aanzien van de bereikbaarheid
geïnventariseerd (binnen en buiten het GEZ
samenwerkingsverband).
De werkgroep heeft de mogelijkheden en
(kosten/baten) verkend voor een patiënten
portaal en online afspraken maken (deze
opdracht is verlegd naar de werkgroep ICT. De
werkgroep P&S was klankbord voor de
werkgroep ICT op dit thema)
Assistentes multidisciplinair hebben een audit
telefoontechnieken ondergaan. Medewerkers
en hun leidinggevenden hebben hiervan de
uitslag ontvangen in een vooraf vastgesteld
profiel. Dit geldt voor dokters-, apothekers- en
fysiotherapieassistentes. Dit verslag is met
iedere medewerker besproken. In totaal deden
45 assistentes mee in dit traject.
De werkgroep heeft een evaluatie uitgevoerd
van de introductie van het praktijkmanagement
(taken en werkwijze) en heeft advies gegeven
over eventuele verbetermogelijkheden binnen
het samenwerkingsverband.
De werkgroep heeft een poging gedaan om
een assistentenpool op te zetten ter
bevordering van de continuïteit van de
praktijkvoering. In 2015 is hiervoor een
verkenning gedaan.
De werkgroep audit de vaste indicatoren van
P&S die Zilveren Kruis stelt door praktijken
worden nageleefd:
o Controlecheck op de praktijken opdat zij
aaneengesloten geopend van 8.00 17.00 uur
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o De praktijken zijn telefonisch
aaneengesloten bereikbaar tussen
08.00 en 17.00 uur.
o Het samenwerkingsverband is het hele
jaar op werkdagen geopend.
o Het samenwerkingsverband heeft een
gezamenlijke website en een folder voor
patiënten
o Het samenwerkingsverband heeft een
ochtend/avond/weekend opening bij de
huisarts en twee andere disciplines bij
voorkeur apotheek en
fysiotherapiepraktijk
De werkgroep had een afvaardiging van alle
locaties van huisartsen. Het is de enige
monodisciplinaire werkgroep van de GEZ.
De huisartsen bespraken op iedere
vergadering belangrijke signalen die van
invloed kunnen zijn op de P&S van het
samenwerkingsverband (zoals praktijkgrootte,
toestroom asielzoekers, grote evenementen,
zaken die de publieke gezondheid van de
inwoners van Utrecht Oost in gevaar brengen).
Aan de hand van VIP calculus praktijkspiegel
zijn twee bijeenkomsten geweest met VEKTIS
en Calculus om de praktijkspiegelresultaten te
bespreken. Onderlinge benchmark is
verhelderend, maar levert ook veel vragen op.
Calculus geeft daarentegen een actueel beeld,
waar ook gelijk tot op patiëntniveau gestuurd
kan worden.
De werkgroep heeft een opvolging van het
patiënt ervaringsonderzoek gedaan en heeft de
werking van het avondspreekuur geëvalueerd.
In 2016 is het niet gelukt om tot een meer
populatie gerichte meting te doen in Utrecht
oost.
De audit op de vaste indicatoren van Zilveren
Kruis zijn uitgevoerd, en waar nodig werd bij
een afwijking bijgesteld.
Telefoon uitspoel van praktijken werd
besproken en onderling werden verbeter
voorstellen uitgewisseld.
Er werd besloten vooralsnog niet GEZ breed
met online afspraken te werken. Eén praktijk
doet dat al wel.
Ruim 45 assistentes werden multidisciplinair
een audit telefoontechnieken uitgevoerd, nadat
zij het jaar ervoor een training
telefoontechnieken hadden gehad.
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Medewerkers en hun leidinggevenden hebben
hiervan de uitslag ontvangen en de uitkomst
werd door het trainingsbureau met de
medewerkers besproken in een vooraf
vastgesteld profiel. Dit geldt voor dokters-,
apothekers- en fysiotherapieassistentes. De
GEZ was helaas niet tevreden over de
werkwijze van het trainingsbureau. Degene die
de opname van de assistentes uit luisterden,
waren niet degene die het gesprek voerden
met de assistentes. De gesprekken werden als
bedreigend ervaren en levereden daarmee niet
de veilige omgeving die we ons hadden
voorgesteld.
- De werkgroep heeft een evaluatie uitgevoerd
van de introductie van het praktijkmanagement
(taken en werkwijze) en heeft advies gegeven
over eventuele verbetermogelijkheden binnen
het samenwerkingsverband.
- De werkgroep heeft een assistentenpool willen
opzetten, maar uit onderzoek bleek dat een
betere oplossing een goede
samenwerkingsafspraken opstellen met twee
goede uitzendorganisaties.
Welke eerst volgende Werkgroep is van groot belang om signalen te blijven
stap
bespreken om zo ook de binding tussen praktijken
goed te houden. Daarmee is de volgende stap het
behoud van de werkgroep overleggen.
Welke activiteiten in
- Naast vervolg geven aan activiteiten die
2017
cyclisch zijn, zijn nieuwe activiteiten:
o De afgevaardigde huisartsen uit de
werkgroep zetten zich in op een
discussie over de toekomst (nieuwe
beleidsregels van de NZa) > wanneer
de financiering voor de GEZ wijzigt, wat
willen we dan, wat houden we dan
samen minimaal met elkaar vast. Wat
willen we wijkgericht behouden en wat
mag naar de HUS? Met welke partijen
willen we samenwerking: ziekenhuis,
gemeente, sociale domein?
o Aan de hand van VIP calculus /
praktijkspiegel VEKTIS vergelijken de
praktijken met elkaar en beoordelen of
deze analyse een vervolg vraagt.
o Een evaluatie van de “Zeg het ons”
kaartjes (patiënt tevredenheid op
locatie) wordt voor de zomer uitgevoerd.
o De werkgroep zal een evaluatie
uitvoeren op de introductie van het
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praktijkmanagement (taken en
werkwijze) en geeft advies over
eventuele verbetermogelijkheden binnen
het samenwerkingsverband.
5.7 Verslavingszorg
Verslavingszorg
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap
Welke activiteiten in
2017

Een bijdrage leveren aan de preventie en behandeling
van verslavingsproblematiek (in brede zin) in Utrecht
Oost. Een bijdrage leveren aan het terugdringen van
excessief alcoholgebruik onder jongeren en jong
volwassenen in Utrecht Oost.
Om dit doel te bereiken is in 2016 de signalering van
deze problematiek aan het licht gebracht tijdens een
lunchbijeenkomst en is een cursus motiverende
gespreksvoering georganiseerd voor de aangesloten
zorgverleners van Utrecht Oost GEZond.
De werkgroep Verslavingszorg heeft meegewerkt aan
de preventie en behandeling van
verslavingsproblematiek in Utrecht Oost.
Opstellen jaarplan en begroting 2017.
Om het signaleren, informeren en verwijzen praktisch
te ondersteunen in 2017 zal in samenwerking met
Victas een nieuwe cursus motiverende
gespreksvoering aangeboden worden aan de
zorgverleners van Utrecht Oost GEZond. Ook worden
de contacten geïntensiveerd met gemeente,
buurtteams en de wijkraad voor ondersteuning bij
lopende trajecten. Tevens wordt er met de
huisartsenpost afgestemd of signalering van
alcohol/drugsgebruik kan worden verbeterd. Om de
bewustwording van het alcohol en drugsgebruik binnen
de GEZ te behouden zal de Werkgroep
Verslavingszorg actief blijven met
informatievoorziening.

5.8 Thuiszorg
Thuiszorg
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

-

Het opzetten van een overlegstructuur met
thuiszorgverpleegkundigen.
- Het opzetten van een
samenwerkingsovereenkomst met twee
thuiszorgorganisaties Buurtzorg Nederland en
Careyn en Joost Zorgt.
De werkgroep is multidisciplinair samengesteld uit een
huisarts, een psycholoog, een apotheker, een
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fysiotherapeut en een POH-Somatiek.
- De werkgroep heeft op basis van de rondgang
langs praktijken input voor
samenwerkingsafspraken verzameld, die in 2016
zijn samengevat en in een overeenkomst zijn
beschreven ten behoeve van een goede
samenwerking tussen praktijken / thuiszorg en
paramedici.
- Per praktijk (vijf locaties) heeft de werkgroep
contactpersonen aangesteld om de
samenwerkingsafspraken te operationaliseren.
- Alle werkgroepleden hebben zich ingezet door
onderhouden van contact met de praktijken en
de thuiszorg op de naleving van de afspraken.
Niet alleen de check, maar ook de
totstandkoming van afspraken en zo nodig steun
geven.
- De werkgroep gebruikte het
samenwerkingsdocument en check of de
optionele afspraken al dan niet worden
afgesproken en legde dat vast.
- Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst
die gedragen werd door praktijken, paramedici
en de drie thuiszorgorganisaties.
- Een casuïstieklunch waarin de
samenwerkingsafspraken zijn toegelicht, waarbij
ook management van de thuiszorgorganisatie
Careyn aanwezig was.
- Naleving van afspraken lukte zeer matig en
soms niet door de negatieve effecten van de
pilot van Zilveren Kruis, waardoor de vaste
samenwerkingsrelatie die pril was opgezet direct
flink onder druk kwam. De werkgroep heeft
geconstateerd dat zonder commitment van het
management afspraken door professionals uit de
thuiszorg niet kunnen worden nagekomen.
- Betrekken management thuiszorgorganisaties,
zodat wijkverpleging haar
samenwerkingsafspraken kan nakomen. Dit zijn
werkgroep overstijgende activiteiten die door het
bestuur / portefeuillehouder uit het bestuur met
GEZ-coördinator worden opgepakt in 2017.
- Werkgroep omzetten in commissie. Commissie
organiseert een bijeenkomst tussen
professionals opdat er meer commitment
ontstaat bij de professionals om
samenwerkingsafspraken na te komen.
- Beleidsdag in mei 2017 zal dit thema centraal
stellen, waarbij ook het management van de
thuiszorg en buurtteamorganisaties zullen
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worden betrokken.
5.9 Studenten
Studenten
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?

Welke eerst
volgende stap
Welke activiteiten in
2017

Verbeteren bekendheid van de organisatie van zorg en
het vergroten van het bewustzijn onder studenten
proactief de zorg in hun eigen omgeving te
organiseren.
In 2016 is er in samenwerking met
studentenorganisatie Videus een enquête uitgezet
onder studenten inzake hun zorgbehoefte. De enquête
is goed ingevuld en de resultaten worden in 2017
verwerkt en gedeeld met de aangeslotenen van Utrecht
Oost GEZond. Verder is de website
www.studentenzorgwijzer.nl verder ontwikkeld, op deze
website kunnen studenten informatie 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. De werkgroep heeft een werkbezoek
gebracht aan de studentenpraktijk in Delft.
Deelname aan de Utrechtse Introductie Tijd was heel
zinvol, studenten waren geïnteresseerd en de
voorlichting was nuttig. De doorontwikkeling van
www.studentenzorgwijzer.nl geeft een mooie aanzet
om deze in 2017 te verbreden door meerdere GEZ
organisaties in Utrecht te laten aansluiten. De enquête
geeft beter inzicht in de zorgbehoefte van de
studenten.
De werkgroep zal haar opdracht herdefiniëren en de
doelen en actieplannen, ondersteund door een
financiële paragraaf aan het bestuur presenteren.
In maart 2017 komt de werkgroep voor bijeen om aan
de opdrachtbeschrijving van 2017 te werken.
- Al dan niet wederom deelname aan de UIT
- Aansluiten andere GEZ’en website
- Evaluatie enquête i.s.m. studentenorganisaties
- Werkbezoek
- Organiseren casuïstieklunch
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5.10 Diabetes
Diabetes
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

In aansluiting op activiteiten van de Huisartsen Utrecht
Stad wil de Utrecht Oost GEZond verbeterplannen
doorvoeren in Utrecht Oost. Diabetes Mellitus (DM) is
één 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.
- De werkgroep signaleert waar hiaten zijn in de
multidisciplinaire zorg.
- De werkgroep adviseert over mogelijke
verbeteringen die gedaan kunnen worden in de
organisatie van DM zorg.
- De werkgroep voert activiteiten uit op
praktijkniveau ter ondersteuning van de HUS
plannen op het gebied van DM zorg.
- Werkgroep ontwikkelt indicatoren, ondersteunt
en audit op de resultaten op praktijkniveau.
De werkgroep DM is een multidisciplinaire werkgroep
van een huisarts, POH-S, Apotheker, diëtist, een
podotherapeut en een GEZ-coördinator.
Acties van de werkgroep waren gericht op het cyclisch
werken aan verbetering van DM zorg aan de populatie
in Utrecht Oost. Ingezette acties waren onder andere:
- Opzetten werken met indicatoren, ondersteuning
behalen indicatoren en visitatie
- Scholing calculus is op de hoogte van de
indicatoren van deze werkgroep
- Het door de werkgroepleden evalueren met de
contactpersonen van de praktijken de voetzorg
(volgens zorgprogramma > zie HUS).
- Het door de werkgroep ontwikkelingen volgen op
het gebied van de disciplines (vertegenwoordigd
in de werkgroep bij) die van invloed zijn op de
DM zorg en multidisciplinaire samenwerking.
- Versterking van de relatie tussen
podotherapeuten en praktijken gericht om
Simm’s 3 en 4 zijn per praktijk in beeld en
worden multidisciplinair besproken.
- Informatie geven aan praktijken zodat patiënten
hun bloedglucosemeter en meettechniek jaarlijks
te laten checken.
- Via Calculus spiegeldata praktijen de tools
geven te sturen op dat DM patiënten tenminste
één maal per twee jaar een fundusfoto gehad
(via Calculus op patiënt niveau te beoordelen)
- De werkgroep heeft zich ingezet om een beter
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verwijsbeleid richting diëtist in te zetten. De
werkgroep zocht de uit wanneer patiënt
verwezen zouden moeten worden naar een
diëtist, waar de hiaten zitten in verwijzing en hoe
de communicatie over en weer verbetert kan
worden ten aanzien van de overdracht
informatie.
- De werkgroep heeft invulling gegeven aan twee
FTO’s (fundusmeting/checken bloedglucose en
meettechniek)
Geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Van belang is dat
praktijken goede ondersteuning kregen in het
verbeteren van de kwaliteit van zorg aan DM patiënten.
Het goed cyclisch inregelen op basis van adequate
spiegelinformatie is in 2016 door de werkgroepleden
begeleid. Omdat er drie werkgroepen chronische zorg
waren, kwam er veel druk op de POH-S. Daarin is voor
2017 een geplande wijziging bedacht. Hierdoor wordt
het voor praktijkhouders en medewerkers duidelijk op
welke indicatoren de focus wordt gelegd.
Voorzitters van de werkgroepen Longziekten, DM en
CVRM gaan meer met elkaar samen optrekken in het
begeleiden van de praktijken in het verbeteren van de
kwaliteit van zorg en sturen op indicatoren.
Werkgroepen gaan zelf de indicatoren bepalen waarop
gestuurd gaat worden. Van groot belang is dat deze
indicatoren ook aantrekken zijn (professioneel
inhoudelijk gezien) voor de professionals die hieraan
werken.
Cyclisch werken aan verbetering van DM zorg aan de
populatie in Utrecht Oost:
- Opzetten werken met indicatoren, ondersteuning
behalen indicatoren en visitatie. Er komen ten
opzichte van 2016 geen nieuwe indicatoren bij.
Afgestemd zal worden of de indicatoren niet
hoger zijn dan die gesteld worden door de HUS.
- Verdeling contactpersonen voor praktijken blijft
in stand maar wordt meer ondersteunend.
Bestuur doet rondgang met startgesprekken per
praktijk voor commitment met de te behalen
doen.
- Na akkoord van bestuur op de opdracht gaan de
werkgroepen langs de contactpersonen met een
uitleg over de indicatoren lijst. Startgesprek
kwartaal 1, audit kwartaal 3, eventueel
verbeterplan en herhaal meting kwartaal 4.
- Casuïstieklunch: De werkgroep DM organiseert
een casuïstiekbespreking met internisten (in
samenspraak met de HUS). Thema: Ksyostherapieland: ontwikkeld eHealth programma
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voor diabetes. De werkgroep zoekt uit of het
model van bespreken passend is binnen de
casuïstieklunch zoals binnen de GEZ
gebruikelijk, danwel een aparte bijeenkomst
georganiseerd moet worden. Minimaal aanwezig
zijn een afvaardiging van huisartsen, POH,
internist, apothekers nodig op deze bijeenkomst.
Afhankelijk inventarisatie: Scholing calculus
(Calculus is op de hoogte van de indicatoren van
deze werkgroep)
Werkgroep evalueert met de contactpersonen
van de praktijken de voetzorg (volgens
zorgprogramma > zie HUS > nieuwe afspraken
in 2017).
Werkgroep ontwikkelt een handleiding voor
adequate doorverwijzing naar de vaatchirurg. In
deze handleiding komt ook de
terugkoppelinformatie na bezoek aan de
specialist. Wellicht kan hierin ook ZorgMail
gebruikt worden.
FTO (één maal invulling geven aan FTO).

5.11 Longziekten
Longziekten
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

De werkgroep Longgeneeskunde richt zich op de
optimalisatie van de longzorg in Utrecht Oost, onder
meer door de contractering van ketenzorg op stedelijk
niveau te monitoren, praktijken te stimuleren mee te
doen aan GEZ breed georganiseerde longzorg en
oriëntatie op de pilot met de Huisartsen Utrecht Stad.
Verder is de werkgroep actief met
deskundigheidsbevordering onder de zorgprofessionals
in de wijk en registratie en optimalisatie van inzet van
medicatie.
Afgelopen jaar hebben we als Utrecht Oost GEZond en
werkgroep Longgeneeskunde veel geleerd, onder meer
dat het belangrijk is om helder te communiceren over
elkaars verwachtingen. De werkgroep heeft het inzicht
gekregen dat de INEEN uitdraaien inzake de longzorg,
astma en COPD bij de huisartsenpraktijken veel
positiever zouden moeten uitvallen dan de eerdere
uitdraaien via VIP Calculus. Dit is te verklaren door het
feit dat de INEEN uitdraaien de up to date getallen
laten zien en de VIP Calculus uitdraaien pas patiënten
includeren als de huisarts twaalf maanden
hoofdbehandelaar is. De gedane inspanningen van het
afgelopen jaar worden dan ook zichtbaar en dat werkt
motiverend. Vanuit de werkgroep Longgeneeskunde
zijn apotheker Lee Tjioe en huisarts Marieke van
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Rijnsoever ook vertegenwoordigd in de stedelijk
werkgroep Longgeneeskunde van de Huisartsen
Utrecht Stad. Hiermee ontstaan er voor Utrecht Oost
GEZond kansen gezien astma en COPD, zowel
diagnostisch, therapeutisch en organisatorisch, veel
dezelfde aspecten en interventies omvatten. Tevens
gezien de ziektebeelden duidelijk overlap vertonen, ligt
het voor de hand stedelijk een protocol te ontwikkelen
waarbij astma en COPD zorg worden samengevoegd.
Hiertoe zijn er reeds diverse initiatieven in verschillende
regio’s in Nederland opgestart, welke gecombineerde
zorgketens Astma/COPD hebben opgezet.
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Onderdeel van de zorgketen is een longformularium
gezien voorschrijvers qua inhalatoren door de bomen
het bos niet meer zien, patiënten vaak de een na de
andere puf krijgen, er vaak al direct
combinatiepreparaten worden voorgeschreven en er
enorme prijsverschillen in preparaten onderling zijn,
terwijl het ene middel zeker niet altijd beter is dan het
andere: er is dus behoefte aan sturing. In Zuid Limburg
is hierdoor een voorkeursformularium gemaakt na
onderhandeling met de zorgverzekeraars.
De werkgroep Longgeneeskunde van de HUS is vol
aan de slag om bovenstaand voorbeeld te volgend. Zo
hebben zij met verschillende zorggroepen contact
gehad en zijn met een delegatie naar Groningen en
Nijkerk geweest om van hun ervaringen te leren.
Momenteel is de werkgroep in een vergevorderd
stadium van een vernieuwd astma-COPD protocol.
Tevens is er een farmaco-werkgroep opgezet met
huisartsen, POH en apothekers om een
longformularium te maken.
Uitwerken voorkeursformularium en jaarplannen 2017.
De werkgroep gaat ervoor om Zilveren Kruis over de
streep te trekken om naast COPD, ook astma in de
keten te contracteren, inclusief een longformularium.
Het idee is om in Utrecht Oost in een pilotvorm op te
starten, zodat we het daarna stadsbreed kunnen
uitrollen.

5.12 Eerste 1.000 dagen
Eerste 1.000
dagen
Beoogd resultaat

In aansluiting op stedelijke activiteiten van de
gemeente wil de GEZ Utrecht Oost verbeterplannen
doorvoeren in Utrecht oost. De gezondheidsstatus
wordt voor een belangrijk deel in de eerste 1.000
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dagen van het leven bepaald. De periode tussen
conceptie en de tweede verjaardag van het
nieuwgeboren kind – de eerste 1.000 dagen – is de
kritische periode om de gezondheid te beïnvloedden.
Een verwaarloosd sleutelmoment in de levenscyclus
van een individu als het gaat om voeding in relatie tot
groei en ontwikkeling is bepalend voor de rest van het
leven.

Wat gedaan?

De GEZ aangeslotenen willen de handen ineen slaan
om de betrokken ondersteuners en zorgverleners bij
deze doelgroep beter te leren kennen. Met als doel een
positieve bijdrage te leveren zodat deze kinderen meer
aandacht krijgen door een gezonde leefstijl van de
moeders, waardoor zij deze stijl ook doorgeven aan
hun kinderen.
Het beoogd resultaat van de werkgroep in 2016 is:
- Drie beïnvloedbare gezondheidsvraagstukken
bekend en beschreven in een factsheet
- Sociale kaart ontwikkeld en digitaal beschikbaar
- Bijeenkomst ontmoeting ketenpartners rond
doelgroep georganiseerd
- Per GEZ-nieuwsbrief korte bijdrage over de
voortgang van de werkgroep.
De werkgroep werd samengesteld uit twee huisartsen,
een orthopedagoog, een jeugdarts, een verloskundige
en een GEZ coördinator.
- De werkgroep heeft een analyse uitgevoerd
(schriftelijk en in interviews) over hetgeen
bekend is van de doelgroep > resulterend in een
factsheet voor Utrecht Oost.
- De werkgroep ketenpartners in beeld gebracht
die zich richten op de doelgroep rondom de
eerste 1.000 dagen.
- De werkgroep heeft een overzicht gemaakt van
sociale partijen die zich richten op de drie
belangrijkste te beïnvloedden
gezondheidsvraagstukken voor deze doelgroep.
- De werkgroep heeft een casuïstieklunch
georganiseerd voor ongeveer 35
netwerkpartners waarin zij de mogelijkheid
kregen om elkaar beter te leren kennen en to
komen tot een prioritering in thema’s waarop de
werkgroep zich gaat richten in 2017.
- De werkgroep signaleerde waar de hiaten waren
in de multidisciplinaire samenwerking. De
werkgroep adviseerde over mogelijke
verbeteringen die gedaan konden worden en
bracht dit bij degene die dit kan beïnvloeden
onder de aandacht.
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Inzicht in de beïnvloedende
gezondheidsvraagstukken (beschreven in een
factsheet).
Overzicht van betrokken netwerkpartners.
Bijeenkomst ontmoeting ketenpartners rond
doelgroep georganiseerd, waardoor
netwerkpartners die elkaar soms volledig uit
beeld waren geraakt, weer verbinding hebben
gekregen.
Verdieping in de drie beïnvloedende
gezondheidsvraagstukken. En bedenken van
concrete acties die bijdragen aan verbetering
van de gezondheid van de doelgroep.
De werkgroep wil de drie belangrijkste te
beïnvloeden gezondheidsvraagstukken voor de
doelgroep ouder en kind aanpakken. Voor het
kind zijn dit (BMI/bewegen, Allergie,
Vaccinatiegraad) en voor de ouder zijn dit
(Overtuigingen wat gezond en ongezond is,
Alcoholgebruik en Psychosociale stress)
Per factor zal de werkgroep kijken naar een juist
plan van aanpak en de daarbij behorende
ketenpartners betrekken.
De werkgroep maakt voor kind en ouder
gerelateerd aan de beïnvloedende factoren een
sociale kaart;
Werkgroep organiseert minimaal één
bijeenkomst voor ketenpartners waarin inzichten
worden gedeeld;
De werkgroep signaleert waar hiaten zijn in de
multidisciplinaire samenwerking. De werkgroep
adviseert over mogelijke verbeteringen die
gedaan kunnen worden en brengt dit bij degene
die dit kan beïnvloeden onder de aandacht.

5.12 ZorgMail
ZorgMail
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

De werkgroep ZorgMail onderzoekt de mogelijkheden
van de oplossing voor het beveiligd digitaal uitwisselen
van gegevens tussen zorgverleners onderling en
tussen zorgverleners en patiënten. Indien de oplossing
voldoende aansluit op de wensen in de praktijk, wordt
een bredere implementatie in 2017 voorbereid, hierbij is
actieve afstemming met regionale initiatieven op het
gebied van beveiligde digitale gegevens uitwisseling
van belang.
1. Kaderstelling wensen vanuit de zorgverleners in
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gebruik van ZorgMail en matching met de
mogelijkheden van de oplossing
2. Uitvoeren van een kleinschalige pilot met alle bij
Utrecht Oost GEZond betrokken disciplines als proof of
concept
3. Evaluatie van de pilot in gang gezet en kaders
gesteld voor bredere implementatie in 2017 bij een
positieve evaluatie
4. Afstemming regionale initiatieven op het vlak van
beveiligde digitale gegevens uitwisseling
Thema Longziekten verder op de kaart gezet en de
implementatie van chronische zorg in de stad conform
de richtlijnen gefaciliteerd.
Evaluatie pilot en uitwerking van bredere implementatie
in 2017 bij positief resultaat.
1. Vormgeven evaluatie pilot
2. Uitwerken begroting en plan mogelijke bredere
implementatie
3. Actieve afstemming regionale initiatieven

5.13 Wijkspecialist
Wijkspecialist
Beoogd resultaat

Wat gedaan?

Wat bereikt?
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Samenwerkende professionals leren elkaar beter
kennen met als doel een verbetering in het verwijs en
terugkoppeling van informatie over en weer. Met als
doel om te komen tot een werkzame Overlegstructuur
en werkafspraken maken met orthopeed Goud
opzetten voor GEZ Oost, GEZ Binnenstad en GEZ
Noord-Oost.
De werkgroep wijkspecialist is een multidisciplinaire
werkgroep van drie GEZ samenwerkingsverbanden in
Utrecht Oost, Noord-Oost en Binnenstad en een
vertegenwoordiging vanuit het Diakonessenhuis door
een orthopeed, communicatieadviseur en een longarts
die zich ook inzet voor transmurale projecten. Op
initiatief van Utrecht Oost GEZond is deze groep
samengesteld. Er zijn enkele bijeenkomsten
georganiseerd waarin ideeën omtrent dit onderwerp zijn
uitgewisseld en te komen tot een plan van aanpak dat
in 2017 kan worden uitgevoerd.
Plan om te komen tot een betere verwijs en
terugverwijsbeleid en tot een plan van aanpak
betreffende de consultatie in de huisartsenpraktijk is
gerealiseerd. Er is een samen optrekken gerealiseerd
tussen drie GEZ samenwerkingsverbanden in het
uitwerken van dit plan in 2017.
Commitment verkrijgen van het bestuur/medische staf
van het ziekenhuis om het plan van aanpak te kunnen
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realiseren. Poging om Zilveren Kruis mee te krijgen in
het plan, zodat het kan komen tot een duurzame
structuur en niet een eenmalig project.
- Onderzoeken samenwerking Annemarie Goud
(orthopeed Diakonessenhuis) als
aanspreekpunt/wijkspecialist voor overleg
teneinde zo betere overleglijn te hebben en
verbetering te bewerkstelligen in kwaliteit
verwijzingen c.q. voorkomen onnodige
verwijzingen.
- Samenwerkende professionals leren elkaar
beter kennen met als doel een verbetering in het
verwijs en terugkoppeling van informatie over en
weer. Dit willen we onder andere bewerkstelligen
door de organisatie van een GEZ-lunch met
orthopeed/orthopeden en minimaal de huisarts
en fysiotherapeuten.
- Mogelijkheid onderzoeken van geven advies bij
beschrijving X-foto door radioloog
- Fysiotherapeut betrekken bij werkgroep. Fysio
kan betrokken worden in het verwijsproces.
Specialisten informeren wat fysio’s kunnen
betekenen op hun locaties.
- Onderzoeken gebruik maken van ZorgMail bij
overleg specialist. Ziekenhuis start mogelijk in
januari 2017 met ZorgMail. Doel is via ZorgMail.
Daarnaast voorkomt communicatie via ZorgMail
openingen van DOT’s.
- Doel is om een beeld te krijgen van het aantal
verwijzingen per praktijk naar het ziekenhuis
voor het specialisme orthopedie.
- Leren van anderen: werkgroep onderzoekt in
hoeverre de zorgpaden van Zuid-West EDAC
van waarde kunnen zijn voor Binnenstad, Oost
en Noord-Oost.
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6.0 Slotconclusie
Wij kijken wederom terug op een leerzaam en succesvol jaar! 2016 stond in
het teken van meer eigenaarschap bij de werkgroepen en de lessen die we
herin geleerd hebben. Als jonge organisatie blijf je ontwikkelen en het is goed
te zien dat iedereen zich vol blijft inzetten om de missie en visie na te streven.
Er zijn inmiddels al vele mooie plannen gesmeed om in 2017 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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