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Voorwoord van de voorzitter
Meer dan ooit hebben we elkaar nodig gehad in 2020. Voor raad en voor
daad. Om de wachttijden bij de GGD te omzeilen hebben we elkaar soms
gekweekt op het COVID-virus en van de work around die Diakonessenhuis en
Saltro ons bood gebruikt gemaakt. Het centrale luchtwegspreekuur is
voortgezet op de huisartsenspoedpost voor die praktijken die de
luchtwegverdachte patiënten willen scheiden van de andere zorg. Er is veel
gesproken in werkgroepen en daarbuiten, plannen gemaakt over hoe we de
reguliere zorg in stand konden houden. Er zijn weer voorraden PBM
aangeschaft.
Het is nodig om elkaar te blijven vinden. Voor Jaap, Stan, Fleur, Ewout en
Els. Onze patiënten moeten kunnen blijven vertrouwen op de laagdrempelige
en hooggewaardeerde zorg die ze van ons krijgen. Op apotheken die
openblijven en hen van raad en medicatie blijven voorzien. Vertrouwen op
fysiotherapeuten en podotherapeuten die zorgen dat ze op de been blijven of
weer komen. Op diëtisten die hen van de corona kilo’s afhelpen of juist
adviezen geven om voldoende goede voedingsmiddelen binnen te krijgen. En
de psychologen voor ondersteuning bij vraagstukken die vergezeld gaan met
de sociale distantie. Het raakt ons allemaal. Ze vertrouwen op de hele eerste
lijn, zeker nu de ziekenhuizen de zorg in 2020 nog steeds regelmatig hebben
afgeschaald.
Naast COVID dreigingen en perikelen is ons werkveld ook aan het
veranderen. Over een jaar stopt het huidige GEZ bestuur. Het stoppen van de
GEZ financiering en de komst van de O&I geeft een mooie kans om het
gesprek met elkaar aan te gaan over hoe we in de toekomst onze organisatie
in de wijk zien. Wat willen we met elkaar? En hoe verhoudt zich dat tot de
stad?
Een nieuw speelveld met nieuwe spelers. Ik nodig jullie allemaal uit om
monodisciplinair en multidisciplinair in 2021 met elkaar te gaan bepalen hoe
we dat speelveld willen invullen en op welke wijze wij het spel gaan spelen.
Het plezier, de vriendschap en compassie die we de afgelopen 15 jaar
hebben gedeeld mag daarin, wat mij betreft, leidend zijn. Maar eerst een
terugblik op 2020 - een extra bijzonder jaar in onze samenwerking.
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’.
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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 2020 (v.l.n.r.): Rob Hofstede (bestuurslid), Lee Tjioe (secretaris),
Jack Muller (voorzitter), Rikste Hinloopen (penningmeester).
Evenals voorgaande jaren hebben Ariane Hamming en Freek Baars in 2020
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.
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3.2 Overzicht commissies & werkgroepen 2020
In 2020 waren er verschillende multidisciplinaire commissies en werkgroepen
actief vanuit Stichting Utrecht Oost GEZond, vaak in samenwerking met
deelnemers vanuit onze samenwerkingspartners in de wijk.
- Financiële commissie
- Commissie SOA
- Commissie ICT
- Commissie FTO
- Commissie Borging
- Commissie ZorgMail
- Werkgroep Ouderen
- Werkgroep CVRM
- Werkgroep Diabetes
- Werkgroep Longen
- Werkgroep Verslaving
- Werkgroep O&I
- Werkgroep Basis GGZ
- Werkgroep Studenten
- Werkgroep Optimalisatie Farmacotherapie & Medicatieoverdracht
- Werkgroep Eerste 1.000 dagen
- Werkgroep Wijkcrisisteam
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 2020 is specifiek geïnvesteerd in het
uitbouwen 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.
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4.2 In gesprek met Utrecht Oost
Ook in 2020 zijn wij – zij het door de corona situatie virtueel – in gesprek
gegaan met (vertegenwoordigers) van onze persona’s. Op meerdere
momenten spraken we met de aangeslotenen, ketenpartners en inwoners
over hoe het "nieuwe normaal" er voor hen uitziet en wat de corona periode
betekent, wat zij zien als voordelen (zoals onthaasting, meer outreachend
werken) en de nadelen van deze tijd. Verder spraken we over wat wij met de
wijkorganisatie Utrecht Oost Gezond willen nu de GEZ financiering is gestopt
en we een regio-organisatie vormen. Een aantal kernpunten zijn onderstaand
beschreven.

Stan, de werkende volwassene
In gesprek met Lotte Kramer, strategisch adviseur van de bestuur
Diakonessenhuis. Lotte vertelde over de uitdagingen die het Diakonessenhuis
de afgelopen periode heeft gehad en benadrukte het belang van
samenwerking met de eerste lijn. Daryo Verouden, basispsycholoog en
pedagoog, en Gijs Rijnbeek, hovenier, vertelden over de 'Tweede Natuur'.
Daryo en Gijs van Stichting Koningshof werken samen aan het pilotproject
Tweede Natuur. Dit heeft als doel om van Koningshof een werkplaats voor
herstel te maken. Met een werkplaats voor herstel wordt bedoeld dat onder
begeleiding van een hovenier en pedagoog mensen van 18 tot 35 jaar een
dagdeel of twee dagdelen in de tuin werken ter bevordering van herstel van
lichte psychische aard. Denk hierbij aan burn-out gerelateerde klachten,
overspannenheid, ervaring van stress, mentale druk of somberheid en vragen
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over zingeving. Bovenstaand doel draagt voor deelnemers bij aan het
verbeteren van sociale vaardigheden, het vinden van zingeving en oriëntatie
op werk en/of re-integratie. De beoogde doelgroep zijn mensen tussen de 18
en 35 jaar die in of rondom Utrecht wonen. Deelnemers die boven de
leeftijdsgrens vallen worden meegenomen in het selectieproces. Mogelijk
zitten sommige deelnemers in de ziektewet of volgen een re-integratietraject
via het UWV of een andere Utrechtse zorgaanbieder. De wens is om een
deelnemersaantal van 10 tot maximaal 15 te begeleiden op de tuin.
Els, de oudere
In gesprek met Karin Meijer van het Odensehuis Andante (voor mensen met
een beginnende dementie en hun naasten). We hebben het gehad over de
mogelijkheden van het Odensehuis Andante en de problematiek we ervaren
in de wijk op het vlak van casemanagement dementie. Pia Putman vertelde
meer over de inzet van belmaatjes en het belang van multidisciplinair overleg
in praktijken en aandacht voor de coronapagina van het NIZU.
Fleur en Ewout, jonge (aanstaande) ouders
In gesprek met Fleur en Ewout door het buurtteam jeugd. In een werkoverleg
werd casuïstiek besproken waarbij ook een inzicht is gegeven in de sociale
kaart en het werken met een netwerkcirkel.
Jaap, de student
In gesprek met Falco van het bestuur van Studentenunie Vidius over studeren
in deze tijd en zorgen om financiën, verslaving, huisvesting en faalangst. We
sloten de dag af met een gezellige borrel en eten bij Floris op de Cricketclub
van Kampong. Hier hield apotheker Clasineke Groenendijk nog een vurig
betoog over de totstandkoming van de O&I organisatie en wat daar allemaal
bij komt kijken. Het is goed om te zien dat veel aangeslotenen van de
Stichting Utrecht Oost GEZond actief zijn bij dit proces op wijk en op
regioniveau. Fijn dat ook onze ketenpartners in deze bijeenkomst meekrijgen
welke ontwikkelingen er spelen.

14

4.3 Wat is er bereikt voor en met de persona’s?
Fleur & Ewout
Ook voor Fleur & Ewout was 2020 een bijzonder jaar. Wij zijn in gesprek gegaan
met Fleur en Ewout samen met het buurtteam jeugd. In een werkoverleg werd
casuïstiek besproken, waarbij ook een inzicht is gegeven in de sociale kaart en
het werken met een netwerkcirkel. Aanvullend is voor professionals in de wijk
een bingo ontwikkeld waarmee praktijken – samen met ketenpartners – op een
luchtige en laagdrempelige manier worden meegenomen in de ‘gezonde
boodschappen’ die zij kunnen overbrengen aan de Fleur en Ewouts in de wijk.
Op de website GOOOST vinden inwoners en zorgprofessionals een sociale kaart
met zorgverleners en ondersteuners in de wijk. Tevens wordt er op het niveau
van professionals onderzocht hoe de samenwerking tussen huisartsen,
verloskundigen, jeugdgezondheidszorg en het buurtteam geïntensiveerd kunnen
worden, zodat hier in 2021 slagen in gemaakt kunnen worden.

Jaap
Persoonlijke problematiek, twijfels over studiekeuze en andere issues die de
studie kunnen beïnvloeden zijn van alle tijden. Binnen het hoger onderwijs in
Utrecht bestaan diverse mogelijkheden om studenten te begeleiden bij deze
vraagstukken, zowel binnen de instelling als daarbuiten. De Universiteit Utrecht,
Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit voor
Humanistiek hebben in samenwerking met de Utrechtse huisartsen in kaart
gebracht waar zorgprofessionals studenten bij (psychische) problematiek kunnen
verwijzen binnen de onderwijsinstellingen. Naast een overzicht van het aanbod
en de verwijsroute zijn tevens contactgegevens opgenomen voor overleg.
Hiermee is het voor huisartsen mogelijk om laagdrempeliger de
onderwijsinstelling te informeren bij problemen van studenten, zodat zij tijdig
aanspraak kunnen maken op regelingen bij studievertraging. De verwijskaart is
hier te vinden. De huisartsenpraktijken ontvangen een aantal exemplaren per
post.
Om studenten te stimuleren zich in te schrijven bij een huisarts en apotheek in
de buurt zijn flyers verspreid onder studenten op de IBB en de nieuw
gerealiseerde woningen op het voormalig KPN terrein. Wat doen de studenten
zelf eigenlijk aan het tegengaan van corona? Lees hier meer over hun aanpak.
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Els
Dit jaar hebben de multidisciplinaire overleggen goed gedraaid in Utrecht Oost.
Er zijn extra inspanningen geleverd om deze ook digitaal door te laten gaan. Dat
lijkt goed te lukken. We hebben gemerkt dat bij de organisatie altijd wel wat extra
inspanning nodig zijn om het door te laten gaan. Daarom raden we alle
praktijken aan gebruik te blijven maken van dit aanbod om wat steun te
accepteren in de organisatie van de MDO’s. In Utrecht Oost was enige tijd geen
casemanager dementie beschikbaar bij de thuiszorgorganisaties. Onze
ketenpartners hebben hier melding van gemaakt en dit is ook doorgezet naar
Zilveren Kruis. Dit had effect, want inmiddels is er wel weer casemanagement
beschikbaar in onze wijk. Ook al duurt het soms even, het blijkt maar weer dat
het zin heeft om melding te maken van zaken die niet goed gaan in de wijk.
OZO-verbindzorg komt langzaam op gang. Een aantal praktijken heeft al meer
dan 20 patiënten ingevoerd en ook de samenwerkende disciplines werken
mee. Wanneer meer patiënten ingevoerd zijn, zal de waarde van de werkwijze
ook zijn vruchten gaan afwerpen.

Stan
Stan zijn wijzelf. Stan denkt niet snel aan zichzelf en wat hij zelf nodig heeft om
in deze bijzondere periode het hoofd boven water te houden. Delegeren is niet
zijn sterkste kant. Utrecht Oost hecht om die reden veel belang bij onze digitale
ontmoetingen zoals de casuïstieklunches, de deelnemersvergadering, de sociale
kaart bijeenkomsten, MDO’s en de praktijkmanagers ontmoetingen. Dit is, naast
de inhoud, tevens een moment om even van elkaar te horen hoe het met
iedereen gaat. Weet dat dit halen en brengen betekent. Gaat het goed met jou,
dan zou een ander het fijn vinden om even te kunnen luchten, of andersom. Dat
geldt ook voor onze ketenpartners. We hebben elkaar nodig om door deze
periode heen te komen. Het versterkt op deze manier onze onderlinge
samenwerkingsrelaties. Tenslotte sta je er niet alleen voor. We zetten ons ervoor
in om al deze bijeenkomsten juist door te laten gaan, opdat we elkaar actief op
blijven zoeken.
4.4 Special project: Herstel Ondersteunende Intake
De werkgroep Basis GGZ heeft in 2020 een aanvraag gedaan bij de regiotafel
van Zilveren Kruis voor de implementatie van de HOI (Herstel
Ondersteunende Intake). Het goede nieuws is dat deze aanvraag is
gehonoreerd en dat de werkgroep kan gaan starten met de pilot. De HOI is
erop gericht de cliënt aan de hand van vier vragen: ‘wat is er met je
gebeurd?’, ‘wat is je kwetsbaarheid?’, ‘waar wil je naartoe?’ en ‘wat heb je
nodig?’ een persoonlijke diagnose te geven. Tevens is het de bedoeling dat
er, behalve een psycholoog/POH ook een ervaringsdeskundige bij de intake
aanwezig is.
Inmiddels zijn er al een aantal stappen gezet:
1. Enik Recovery College, een organisatie opgezet voor en door
ervaringsdeskundigen) heeft op de laatste 'Sociale Kaart' bijeenkomst in 2020
op bevlogen wijze verteld over de toegevoegde waarde van Enik.
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2. Inmiddels is de werkgroep in gesprek met Enik over de mogelijkheid om
voor de pilot ervaringsdeskundigen te ‘lenen’, en ziet het ernaar uit dat dat
gaat lukken.
3. Zijn twee POH’s (en wellicht worden dat er drie) zeer gemotiveerd en
enthousiast om aan de pilot deel te nemen.
4. Heeft GGZ Noord-Holland Noord (waar ze al op uitgebreide schaal en tot
grote tevredenheid met de HOI werken) zich bereid verklaard om een training
te verzorgen voor de mensen die aan de pilot gaan meewerken, evenals een
aantal intervisies wanneer de pilot loopt.
In 2021 zal het project verder worden geconcretiseerd.
4.5 Wijkcrisisteam: in een stroomversnelling
Nietsvermoedend is er begin 2020 een wijkcrisisteam geformeerd in Utrecht
Oost. Het team bestaat uit twee huisartsen, een apotheker en een
ondersteuner. Doel van het team is het proactief nadenken over het borgen
en continueren van de huisartsenzorg in de wijk op momenten dat dit onder
druk staat. Aanleiding om het team te formeren waren diverse incidenten in
Utrecht, onder meer de tramaanslag, en de geplande start van de Vuelta in
Utrecht (Oost). Het team kon zich niet bevroeden dat in maart 2020 het land
op slot ging en de (huisartsen)zorg sterk onder druk kwam te staan. In parallel
zijn er op stedelijk en regionaal niveau crisisteams geformeerd, waarin de lijn
werd aangehouden: organiseren op praktijkniveau, vervolgens op wijkniveau
en als laatste op stedelijk niveau. De communicatie vond ook op via deze lijn
plaats. De huisartsen in Utrecht hebben een evaluatie gedaan van de aanpak
van de eerste COVID golf, waarbij geleerde lessen toegepast kunnen worden
in de huidige tijd. De evaluatie is hier te raadplegen:
https://husjaarverslag.pageflow.io/covid-19-en-de-eerstelijnszorg-inutrecht#263797.
4.6 Centraal Luchtwegspreekuur Utrecht Oost

Er is redelijk snel besloten dat de huisartsen in de wijk per 1 april 2020 samen
een spreekuur voor mensen met luchtwegklachten. Hiermee bleven de
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praktijken beter toegankelijk voor reguliere zorg, werden schaarse
persoonlijke beschermingsmaatregelen bespaard en was het mogelijk snel op
te schalen qua capaciteit mocht de situatie dat vragen. Het spreekuur voor
luchtwegklachten houden we in de gymzaal van het St.
Bonifatiuscollege. Patiënten kwamen hier alleen na contact met hun eigen
huisarts en als deze aangeeft dat verder onderzoek op dit spreekuur nodig is.
In de avond en nacht en in het weekend gebruikte ook de Huisartsenpost
deze locatie voor patiënten met luchtwegklachten. Het luchtwegspreekuur is
eind 2020 afgeschaald voor de praktijken die de zorg weer zelf konden
aanbieden in de eigen praktijk met een stedelijk uitwijk voor praktijken
waarvoor dat nog lastig was. Het Centraal Luchtwegspreekuur Utrecht Oost is
in korte tijd door een klein team gerealiseerd, een enorm knappe prestatie
waar we trots op mogen zijn als wijk!
4.7 O&I transitie
In 2020 zijn er wederom stappen genomen in de transitie van de wijkgerichte
GEZ financiering naar de vorming van de O&I organisatie Utrecht Stad.
Tijdens de O&I heidag eind 202 is op hoofdlijnen het volgende besproken en
besloten:
- De ontwikkelingen van juli t/m september zijn besproken, hierbij
kwamen onder andere de stand van zaken van de inhoudelijke
werkgroepen en de financiële werkgroepen aan bod. Daarbij is ook
aandacht besteed aan de manier waarop we samen het ‘bouwproces’
vormgeven met de bouwregels en -lessen.
- Het vernieuwde voorstel voor de governance is aangenomen Er ligt
nog huiswerk met betrekking tot de juridische positie van het Wijk
Vertegenwoordigings Overleg (WVO), de evaluatie van de prille
governance en de bewaking van de multidisciplinaire samenwerking.
Deze uitkomsten van de bieden vertrouwen in de toekomst. Een basis om het
verdere bouwproces van de O&I organisatie Utrecht Stad vorm te geven in
2021.
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5.0 Slot
2020 was een bijzonder jaar waarin zowel onze inwoners als de
aangeslotenen en ketenpartners veel uitdagingen kenden. Wij zijn ontzettend
trots hoe wij deze bijzonder tijden samen hebben doorstaan, waarbij bleek dat
de infrastructuur en verbinding die de afgelopen jaren hebben opgebouwd
enorm veel kracht en energie kent. In 2021 is er hopelijk meer ruimte om te
werken aan de transitie naar de O&I waarin we nieuwe activiteiten kunnen
ontplooien en waar zinvol al het goede dat wij al doen kunnen continueren.
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