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Voorwoord van de voorzitter
‘Asume it’s possible’. Dat was de boodschap die ik meekreeg bij een bezoek
aan een community health centre in Bromley by Bow, een achterstandswijk in
Londen. Nou sloot dat wel aan bij de mooie dingen die we hebben
georganiseerd in de wijk afgelopen jaren. Een kerstborrel die van vijftien
mensen uitgroeide naar meer dan 100 zorgverleners uit de wijk. Een
casuïstieklunch die we begonnen met zijn vijven en die dit jaar steevast door
ruim vijftig mensen werd bezocht. Maar ook in het kleine zijn er veranderingen
te merken. De MDO’s die nu in ieder huisartsencentrum draaien. En waar
successen worden behaald op individueel niveau. Een kwetsbare oudere die
in zorg komt bij de diverse terreinen in de diamant (de vijfhoek tussen oudere,
huisartsenpraktijk, thuiszorg, buurtteam en informele zorg).
Over de kunst van het verleiden sprak ik ook in Bromley. In Bromley ging het
over de verleiding en marketing van je product. Net zoals een winkelcentrum
mensen verleidt om meer te kopen dan ze aanvankelijk van plan waren. Zo
zou een zorgcentrum mensen kunnen verleiden om aan te sluiten bij
programma’s die hun leven en leefstijl verbeterd. Met buurtteam lid Martin
Quaak had ik een gesprek over het verleiden van die eenzame, demente
ouderen om naar een dagbesteding te gaan. Die oudere spreek je niet aan op
zijn kwetsbaarheid, haar cognitieve achteruitgang en beperkingen. Je begint
met kennismaking met de persoon. Hoe ziet deze zichzelf? Nodig uit om meer
te laten zien. En dan gaat de ontdekking van de kamer, naar het huis, naar
rondom het huis, naar de buurt en naar een gezellige bijeenkomst in het
Odensa huis.
Asume it’s possible. Zo begon de diabetes werkgroep ook met een etentje
voor diabeten. De eerste bijeenkomst telde vijf mensen en diëtiste Ageeth had
het er maar druk mee. De tweede bijeenkomst voldeed aan de criteria die in
Bromley gold voor alle projecten “fun, friendship and compassion”. Het werd
een gezellig avondje uit voor patiënten én hulpverleners. Dat je er en passant
nog wat van oppikte was mooi meegenomen. We worden steeds beter in dit
verleiden. En zo zijn we langzaam onszelf ook aan het verleiden. Verleiden
met plezier. Verleiden met vriendschap en verleiden met de diepgewortelde
compassie die in ons zorgverleners nou eenmaal zit.
Nu 2020 is begonnen en we terugkijken op 2019 besef ik hoe fijn het is dat we
elkaar gevonden hebben. Dat we elkaar weten te vinden in goede en in
minder goede tijden. We sluiten 2019 trots af in de wetenschap dat er in
Utrecht Oost een aantal fantastische hulpverleners werken die elkaar onder
alle omstandigheden steunen en waar de inwoners in Utrecht Oost baat bij
hebben. Samen kunnen wij de corona crisis aan!
Jack Muller, huisarts
Voorzitter Stichting Utrecht Oost GEZond
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1.0 De wijk Utrecht Oost

De wijk Utrecht Oost bestaat uit een populatie van 32.932 inwoners. Er wordt
een bevolkingsgroei verwacht van 11% in 2030. De reden hiervoor is de
ontwikkeling van diverse gebieden in de wijk, onder meer op het vlak van
studenten- en startershuisvesting.
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De demografie van de wijk bestaat voornamelijk uit autochtone populatie,
gecombineerd met 15% Westerse allochtonen. Deze laatste groep wordt met
name gevormd door expats en internationale studenten.

Utrecht Oost kent ten opzichte van vergelijkbare wijken in Utrecht een groot
aantal alleenstaande huishoudens en paren zonder kinderen. Deze groepen
worden met name gevormd door studenten en starters in de wijk.
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De leefbaarheid in Utrecht Oost wordt als uitstekend ervaren. In de buurten
met inwoners met een overwegend lagere sociaaleconomische status wordt
de leefbaarheid als ruim voldoende ervaren.

De ervaren gezondheidsuitkomsten op ervaren gezondheid kent slechts een
percentage van 16% met ‘gaat wel, slecht of zeer slecht’.

6

Het aantal ingeschreven bij de huisarts in vergelijking met het aantal inwoners
in die leeftijdscategorie is laag in de groep 18 tot 24 jaar. Dit is te verklaren
door het aantal studenten dat in Oost woont die niet staat ingeschreven bij
een huisarts. In de groep 35 tot 54 jaar is te zien dat er een stuk meer
patiënten staan ingeschreven in die leeftijdscategorie dan er inwoners. Hier is
de verklaring dat inwoners verhuizen, maar ingeschreven. Opvallend bij de
huisartsenpostbezoeken is dat 11,2% passant is. Voor inwoners met het
postcodegebied van het Utrecht Science Park is ruim 20% passant.

Gemiddeld gaan de inwoners van Oost drie keer per jaar naar de huisarts,
waarbij 66% van de unieke patiënten een enkel consult heeft. Hiermee valt
Oost in het gemiddelde met vergelijkbare wijken.

Cijfers afkomstig uit het project ‘Van Wijkdata naar Wij(k)doen’, een samenwerking van het Julius Huisartsen
Netwerk en GEZ Netwerk Utrecht.
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2.0 Missie en visie
2.1 Missie
Stichting Utrecht Oost GEZond is een multidisciplinair samenwerkingsverband
van eerstelijns zorgverleners in Utrecht Oost. Wij zijn aanspreekbaar op het
leveren zorg aan alle inwoners van Utrecht Oost. Voor de inwoners van onze
wijk streven we ernaar om de zorg toegankelijk te houden: zinnig, doelmatig
en efficiënt georganiseerd met de hoogst haalbare kwaliteit.
Wij willen samen met de patiënt diens gezondheid en zelfredzaamheid
verbeteren. Wij investeren in goede samenwerking met 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. Tweemaal dit symbool
staat voor samenwerking en de wijk waarop wij de zorg richten!
2.2 Visie
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.
Wij ondersteunen de inwoners van Utrecht Oost met al hun
gezondheidsvraagstukken. Hierbij kiezen we naast de populatiegerichte
aanpak voor zorg op maat. Dit vraagt een proactieve houding richting de
patiënt en het bevorderen van zijn eigen verantwoordelijkheid.
Gezondheidsvraagstukken zijn niet alleen op te lossen in het medisch
domein. We streven naar een samenwerking tussen hulpverleners in formele
en informele zorg en welzijn, zodat de patiënt die steun krijgt die passend is.
We verbinden de wijkactiviteiten met de activiteiten op stadsniveau met
aandacht voor datgene wat in andere wijken wordt ontwikkeld.
Het samenwerkingsverband ziet het als haar verantwoordelijkheid om, in deze
tijd van GEZ financiering (Geïntegreerde Eerstelijns Zorg) naar O&I
(Organisatie & Ontwikkeling) financiering, verder te bouwen aan een
toekomstbestendige wijkorganisatie. De leden van het
samenwerkingsverband reflecteren en faciliteren elkaar op een positieve en
creatieve wijze.
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3.0 Organisatiestructuur

Bestuur
Monodisciplinair
overleg
huisartsen

Monodisciplinair
overleg
apothekers

Monodisciplinair
overleg
fysiotherpeuten

Monodisciplinair
overleg
psychologen /
aanvullende
disciplines

Multidisciplina
ire commissie

Multidisciplina
ire commissie

Multidisciplina
ire werkgroep

Multidisciplina
ire werkgroep

Coördinatie &
ondersteuning

3.1 Bestuur & ondersteuning

Bestuur 2019 (v.l.n.r.): Jack Muller (voorzitter), Lee Tjioe (secretaris), Rikste
Hinloopen (penningmeester), Rob Hofstede (bestuurslid).
Evenals voorgaande jaren hebben Ariane Hamming en Freek Baars in 2019
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
projectmanagement en het onderhouden en uitbreiden van de
communicatieactiviteiten.
3.2 Overzicht commissies & werkgroepen 2019
In 2019 waren er verschillende multidisciplinaire commissies en werkgroepen
actief vanuit Stichting Utrecht Oost GEZond, vaak in samenwerking met
deelnemers vanuit onze samenwerkingspartners in de wijk.
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Financiële commissie
Commissie SOA
Commissie ICT
Commissie Borging
Commissie ZorgMail
Werkgroep Ouderen
Werkgroep CVRM
Werkgroep Diabetes
Werkgroep Longen
Werkgroep Verslaving
Werkgroep Patiënt & Servicegerichtheid
Werkgroep Basis GGZ
Werkgroep Studenten
Werkgroep Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatieoverdracht
Werkgroep Eerste 1.000 dagen

3.3 Wijknetwerk Utrecht Oost
Stichting Utrecht Oost positioneert zicht als een wijkorganisatie. Onderstaand
is een overzicht weergegeven van de diverse partners in de wijk, zowel in het
medisch als sociaal domein. In 2019 is specifiek geïnvesteerd in het
intensiveren van de samenwerkingsrelatie met de sociaal makelaars,
Buurtteams jeugd en sociaal, Netwerk Informele Zorg Utrecht, de
buurtconciërge, Wijkinformatiepunt Utrecht Oost en thuiszorgorganisaties
Careyn en Buurtzorg.
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4.0 Inzicht in Utrecht Oost
In het project “Van Wijkdata naar Wij(k)doen”, een initiatief van het GEZ
Netwerk Utrecht en het Julius Huisartsen Netwerk, is op basis van data, die
werden aangeleverd door verschillende ketenpartners van gemeente, wonen,
welzijn en zorg, voor Utrecht een overzicht gecreëerd van de situatie in de
diverse wijken. Vervolgens hebben in wijken gesprekken plaatsgevonden met
verschillende stakeholders om deze data te duiden. Gebaseerd op deze
inzichten kan er gestuurd worden op beïnvloedbare gezondheidsvraagstukken op wijkniveau. Voor Utrecht Oost staat de komende jaren het
motto ‘actief samen’ centraal wat refereert naar de wens om nog meer
gezamenlijk op te trekken met onze aangeslotenen en wijk- en stadspartners,
maar ook de noodzaak om goed voor elkaar te zorgen. Het doel is om ons bij
al onze activiteiten af te vragen: wat merkt de inwoner van Utrecht Oost nu
van ons bestaan? Om de aansluiting hierop inzichtelijk te maken zijn er een
viertal persona’s opgesteld die de bewoners van onze wijk een gezicht geven.
4.1 Persona’s in Utrecht Oost

Fleur & Ewout
Fleur en Ewout wonen in Utrecht Oost,
samen hun eerste kindje. En het gaat heel
goed met Fleur. Leuke vent, gezond kindje,
mooi huis. Ewout ook, leuke baan en fijn
thuis. Maar… Het is soms allemaal erg
veel, die combinatie van werk, sociaal en
gezin. En o ja, ook nog sporten. Waar halen
ze de energie vandaan?

Jaap
Jaap kent het energietekort wel. Hij studeert
bestuurskunde aan de universiteit en zit bij
een vereniging. Rookt en drinkt erop los en
die losse contacten hebben geresulteerd in
een soa. En hoe houd je eigenlijk een
balans tussen studeren werken en
gezelligheid?
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Stan
Gezelligheid is niet bepaald een thema dat
Stans leven domineert. Hij is 42 jaar,
gescheiden en heeft een hoge
managementfunctie. Net terug uit China en
dan – met een jetlag – de kinderen het
weekend over de vloer. Nog maar een
wijntje om te ontspannen…

Els
Dat wijntje drinkt Els ook graag, eigenlijk
altijd alleen. Sinds een aantal jaar is ze
weduwe en haar kinderen wonen verspreid
over Nederland. Het huis is eigenlijk best
groot en dat tennissen lukt niet meer sinds
die nieuwe knie.

4.2 In gesprek met Utrecht Oost
De zorgprofessionals van Oost herkennen bovenstaande inwoners – en vele
variaties daarop – uit de dagelijkse praktijk. In 2019 hebben de werkgroepen
en het bestuur hard gewerkt om zich te bezinnen op hun activiteiten en te
spiegelen hoe deze bijdragen aan de uitdagingen die onze persona’s in het
zorg- en maatschappelijk domein tegenkomen. In de vorm van
casuïstieklunches is een multidisciplinaire vertegenwoordiging van Utrecht
Oost GEZond – samen met diverse wijkpartners - aan de hand van het model
van Positieve Gezondheid in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de
persona’s. Voor Jaap waren hiertoe drie studenten uitgenodigd die open
antwoord gaven op de vragen van de zorgprofessionals. Els werd in een
tweede bijeenkomst vertegenwoordigd door een aantal ouderen uit de wijk,
sommigen hun leven lang verbonden aan Oost, anderen die hier net zijn
komen wonen. Fleur en Ewout sloten aan bij de derde bijeenkomst in de vorm
van drie jonge koppels, waarvan één met een expat achtergrond.
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De vertegenwoordigers van de persona’s gaven een eerlijke inkijk in hun
bestaan en de uitdagingen en problematiek die hierbij komt kijken op de
thema’s dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving,
mentaal welbevinden en lichaamsfuncties. Deze sessies werden door alle
aanwezigen als zeer waardevol ervaren. De eerlijke en open gesprekken –
soms confronterend voor de zorgprofessionals of bewoners – hebben
bijgedragen aan het inzicht in de ervaringen en wensen van de persona’s,
waarbij opvallend vaak de conclusie werd getrokken dat er een betere
aansluiting mogelijk is tussen de ervaringen van zorgprofessionals en
bewoners over het concept kwaliteit van leven en hoe dit kan verschillen per
persoon.

4.3 Als Stan het kan…
Tijdens de beleidsdag van Utrecht Oost GEZond hebben de deelnemers en
wijkpartners een verdiepingsslag gemaakt in de uitwerking en concrete acties
voor onze persona's. Daarbij kregen we hulp van Jan Heemskerk, die
passend bij de persona Stan, ons een kijkje gaf in zijn leven passend bij deze
persona. Dat heeft enorm geholpen bij het vaststellen van de levensdoelen,
waarden en informatiebehoefte van mensen zoals Stan. Hokjesdenken, dat
hebben we vooral gedaan met als doel prioriteiten stellen in welke ideeën we
gaan uitwerken. En dat is gelukt! Onderstaand een overzicht van de ideeën
en de uitwerking per persona.
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De top 3 | Fleur & Ewout
1 | Markt - sociale kaart en ontmoetingen - uitwisselen kennis en kunde
2 | Hoe gaat het met jullie?
3 | Counseling voor ouders
De top 2 | Jaap
1 | Afvinklijst sociale kaart
2 | Sportgroep
De top 5 | Stan
1 | In regulier consult awareness voor verslaving
2 | E-health
3 | Persoonsgericht spinnenweb M. Huber
4 | Thuismetingen
5 | Iets aanbieden aan gescheiden ouders
De top 5 | Els
1a | Deelhond
2b | Semi Zorg woongroepen
2 | Kookworkshop
3 | Awareness voor thema verslaving
4 | MDO op alle huisarts locaties
5 | Loop/beweeg groepje
Een aantal werkgroepen hebben het verdere verloop van 2019 gebruikt voor
de verdere uitwerking van de ideeën om deze in 2020 te kunnen
concretiseren. Andere werkgroepen hebben een aantal zaken direct
opgepakt.
4.4 Wij(k)doen – wat is er gedaan?
In november 2019 vond het stedelijke symposium van “Van Wijkdata naar
Wij(k)doen” plaats, waarbij de wijken uit de stad hun ontwikkelingen hebben
gepresenteerd. Ook Utrecht Oost was vertegenwoordigd. De concrete
resultaten per persona zijn hier als volgt gedeeld met de andere wijken.

Fleur & Ewout
- Ontwikkelen wijknetwerk, werken
aan gezamenlijke boodschap
- Uitwerken betrouwbare informatie op
beïnvloedbare gezondheidsfactoren
(alcohol gebruik, psychosociale
stress en bewegen) en doelgroep
opzoeken door bv info in infokranten
van de kinderdagopvang.
- Verspreiden van deze informatie
onder bewoners
14

TROTS OP! Zoals eerder beschreven organiseert Utrecht Oost GEZond
tweemaandelijks een casuïstieklunch waarbij de aangeslotenen samen met
wijkpartners de diepte in gaan. Dat deze bijeenkomsten gewaardeerd worden is
zichtbaar in de almaar groeiende opkomst. Dit is een feit om trots op te zijn! En
hoe mooi is het tijdens de lunch met Fleur & Ewout ook Ewout uitgebreid aan
bod kwam en kon vertellen welke impact het kersverse vaderschap op hem heeft
gehad?

Jaap
- Bouwen aan stedelijk netwerk
- Gerichte digitale
informatievoorziening over waar je
terecht kan voor zorg en
ondersteuning
www.studentenzorgwijzer.nl
- Inzetten op inschrijven bij huisarts en
apotheek in de wijk
- Met Saltro en GGD laagdrempelige
SOA diagnostiek vormgeven

TROTS OP! Studenten zijn een belangrijk thema voor Utrecht Oost GEZond.
Hoe krijgen wij ze zover dat ze het belang zien om je zorg in je directe omgeving
te regelen? Niet pas als het te laat is en je het nodig hebt, maar juist nu. Een
vraagstuk dat niet alleen de zorgprofessionials van Utrecht Oost aangaat, maar
breder in de stad. We zijn trots dat we een stadsbreed netwerk hebben
gemobiliseerd dat samen de schouders zet onder dit vraagstuk en – ondanks
enige stroperigheid zo nu en dan – samen resultaat boekt.
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Stan
- Als zorgprofessionals zijn wij zelf
“Stan”. Extra aandacht besteed aan
hoe wij als zorgprofessionals zelf
overeind blijven.
- Lezing gehouden voor onze
Stan’nen over normaliseren. We
willen alles oplossen en raken
gefrustreerd, maar moeten we wel
alles willen wat kan?
- Bij al onze activiteiten sturen op
behoud van energie en werk doen
met plezier.

TROTS OP! Wie is Stan? En hoe bereiken we deze doelgroep? Enige reflectie
leerde dat wij als zorgprofessionals ook tot de persona Stan behoren: hard
werken, zorgen voor anderen voor alles en niet zeuren. Maar wie staat ons bij
als het lastig wordt? We zijn trots op deze realisatie, hiermee zien we meer en
meer dat we hulp moeten vragen als het lastig wordt en we hebben een prachtig
wijknetwerk om op terug te vallen. Daarbij helpen ook de ‘gezonde’ etentjes die
wij hebben met bewoners uit de wijk.
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Els
-

-

MDO ouderen, waarin huisarts,
POH, wijkverpleging, sociaal
makelaar, buurtteam en informele
zorg ontmoeten.
Online database waaruit praktijken
extracties maken en deze bespreken
met de POH’s om te verbeteren.
Wensen die worden geuit door de
doelgroep bespreken in netwerk.
Organiseren van loopgroepen en
kookworkshops.

TROTS OP! Utrecht kende in 2019 ongeveer 67 zelfstandige
thuiszorgorganisaties. Het is onmogelijk voor de individuele zorgprofessional om
iedereen daarvan te kennen, laat staan te spreken. Maar voor Els zou het nou
zo van toegevoegde waarde zijn als wij de drie belangrijkste thuiszorgpartners
wel kennen en op regelmatige basis spreken. Het heeft enige moeite gekost om
iedereen te mobiliseren, maar nu worden er op alle huisartsenpraktijken op
regelmatige basis MDO’s georganiseerd met de thuiszorg. Hier zijn we trots op!
4.5 Doorbouwen aan onze infrastructuur
Naast het actief investeren in de gezondheid en het welzijn van de
wijkbewoners is er in 2019 wederom geïnvesteerd in het ontwikkelen van de
capaciteiten van de zorgprofessionals, het optimaliseren van de organisaties,
verbreden en verdiepen van de relaties met onze wijkpartners en nog
prettiger maken van de onderlinge samenwerking en het sturen op
werkplezier. Dit is onder meer geconcretiseerd door kennis- en
intervisiebijeenkomsten te organiseren omtrent thema’s als organisatie van
zorg in de GGZ, ouderen- en longgeneeskunde, behandeling van
verslavingsproblematiek en farmacotherapie. Aanvullend zijn er diverse
multidisciplinaire bijeenkomsten gehouden met actuele ontwikkelingen
omtrent praktijkmanagement en was er ook in 2019 ruimte voor deelnemers
om een AED en reanimatietraining te volgen.
Het thema LEAN kreeg in navolging van de introductie in 2018 een vervolg
voor in verschillende praktijken en apotheken. Er is een scholing
georganiseerd voor dokters- en apothekersassistentes waarin zijn in een
theatershow op interactieve wijze hebben gewerkt aan hun competenties
omtrent het omgaan met ‘lastige’ patiënten. In de huisartsenpraktijken zijn
MDO’s opgestart in samenwerking met onder meer de thuiszorg, een
waardevolle toevoeging aan de kwaliteit van de dagelijkse patiëntenzorg. De
casuïstieklunches en beleidsdag zijn tevens goed bezocht en gewaardeerde
bijeenkomsten waarin we de ruimte creëren om de diepte in te gaan met
elkaar en samen met onze partners. In de deelnemersvergadering staan wij
met de aangeslotenen stil bij de ontwikkelingen in de praktijk, wijk en regio.
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4.6 O&I transitie
In 2019 is de financieringsgrondslag voor ons samenwerkingsverband komen
te vervallen. Deze zal door middel van een transitieperiode omgevormd
worden naar een andere bekostiging, genaamd Organisatie & Infrastructuur
(O&I). De regio en wijken krijgen drie jaar de tijd van haar financiers, de
zorgverzekeraars, om deze omvorming te realiseren. In 2019 is in de stad
hard gewerkt aan het vorm geven van een aanspreekbare multidisciplinaire
regio-organisatie. Deze dient een infrastructuur te bieden voor samenwerking
tussen alle partijen borgt waarin een gezamenlijke ambitie wordt
vormgegeven.
De regio-organisatie zien een uitdaging om samenhang te organiseren tussen
preventie, (zelf)zorg en ondersteuning opdat:
- De inwoners van Utrecht een betere kwaliteit van zorg ervaren
- De tevredenheid en gezondheid van de professionals toeneemt
- De doelmatigheid van inzet van zorg verbetert
- De gezondheid van de populatie toeneemt
Diverse aangeslotenen van Utrecht Oost GEZond participeren in de
organisatietransitie naar een regionale O&I organisatie. 2019 was met name
gericht op het vormen van een missie, visie en basisafspraken hoe we dit
proces met elkaar als eerstelijns samenwerkingspartners gaan vormgeven. In
2020 verwachten we dat de contouren van deze organisatie duidelijk worden
en in 2021 zal deze organisatie gevormd zijn. De infrastructuur zorgt er
uiteindelijk voor dat inwoners van alle wijken in Utrecht voorzien worden van
vloeiendelijns zorg ten behoeve van een goede gezondheid.
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5.0 Slot
2019 was wederom een mooi jaar vol met samenwerking tussen de
aangeslotenen en meer focus op onze wijkpartners. Utrecht Oost GEZond
actief samen als wijkorganisatie. Iedereen heeft hard gewerkt aan de transitie
naar een wijkgerichte organisatie met impact voor de bewoners. 2020 vraagt
om het activeren van nieuwe activiteiten en het continueren van al het goede
dat wij al doen. De transitie naar een stedelijke O&I organisatie krijgt meer
vorm in het nieuwe jaar, een uitdaging waar Utrecht Oost GEZond graag haar
bijdrage aan levert. Op een fantastisch 2020!
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