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Inleiding  

De regionale organisaties in Noordwest Utrecht, KetenzorgNU en ZorgNU, hebben met de lokale 

samenwerkingsverbanden de gezamenlijke ambitie de multidisciplinaire zorg in de regio te optimaliseren. 

In eerste instantie door het gezamenlijk opstellen van een Regioplan op inhoud van de zorg. Bij 

voldoende randvoorwaarden kan vervolgens in 2019 de vorming van een Regio organisatie ontstaan, 

gebaseerd op de drie huidige huisartsen organisaties: de gezamenlijke samenwerkingsverbanden in de 

wijk, Coöperatie ZorgNU en zorggroep KetenzorgNU.  

Het Regioplan is een uitwerking van het O& I beleid van Zilveren Kruis en de basis voor de inkoop O & I 

voor 2019. Het sluit aan bij de missie van partijen om verder te ontwikkelen naar een aanspreekbare 

Regio-organisatie. Dit kan alleen bij een goed samenspel tussen lokale en regionale organisaties en sluit 

aan bij de filosofie van ZorgNU en KetenzorgNU dat multidisciplinaire samenwerking leidend moet zijn en 

“dichtbij” georganiseerd en gecoördineerd moet worden.  

Activiteiten op regioschaal moeten aanvullende meerwaarde hebben. De volgende diensten komen 

hiervoor in aanmerking: de verdere organisatie van chronische ketenzorg; facilitering van wijkzorgaanbod 

door middel van scholing; innovatie en ICT en afstemming met regionale partners: in de eerste en 

tweedelijnszorg, GGZ, VVT en met samenwerkende gemeenten. 

Nu er een breed palet ontstaan is van wijkzorgaanbod met behulp van GEZ en OWZ financiering, de 

chronische ketenzorg voor een drietal belangrijke doelgroepen professioneel en multidisciplinair 

georganiseerd is, ligt de toekomstige uitdaging in het opschalen van deze modellen voor alle chronische 

zorg in de regio. Deze zal gebaseerd zijn op draagkracht en transparantie. Dat betekent een goed inzicht 

in wijk- en regiopopulatie met de bijbehorende zorgbehoefte, voor nu en in de toekomst. 

Vanuit dit perspectief is inhoud gegeven aan dit Regioplan. 

 
Leeswijzer 
De essentie van het Regioplan is uitgewerkt in hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 2 worden de 
samenwerkingsorganisaties het huidige wijkgebonden zorgaanbod beschreven. Hoofstuk 3 beschrijft de 
aanpak m.b.t. de nieuwe organisatie met aandacht voor regiomanagement en innovatie. Hoofdstuk 4 
beschrijft de supraregionale samenwerking. In hoofdstuk 5 wordt het vervolg beschreven. Wat gebeurt er 
na vaststelling van het Regioplan (en deels al daarvóór) om de opgave tot een goed einde te brengen. 
Het eerstvolgende hoofdstuk, hoofdstuk 1, behandelt de bestuurlijke achtergronden van het Regioplan 
zelf, zoals de bestuurlijke status en de samenwerking bij het opstellen. 
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1. Bestuurlijke achtergrond  

KetenzorgNU heeft de wijkgerichte samenwerkingsverbanden in regio Noordwest Utrecht uitgenodigd om 

inhoudelijke input te leveren voor het Regioplan. Er zijn 5 samenwerkingsverbanden aangesloten bij het 

overleg. KetenzorgNU is aangewezen als penvoeder van dit Regioplan. Het regioplan valt daarmee onder 

bestuurlijke verantwoordelijkheid van ZorgNU. Het regioplan is de gezamenlijke uitwerking van de 

samenwerkingsverbanden in Breukelen, De Meern, Maarsendorp, Maarsenbroek en Vleuten. Het 

regioplan kan dienen als blauwdruk voor de andere samenwerkingsverbanden in de regio. In Woerden 

zijn de eerste stappen gezet om meer samen te werken met de regio organisatie KetenzorgNU. 

 

1.1 Historie en profiel van de huidige regionale organisatie 
Op 1 juni 2013 is de ROH Coöperatie Noordwest Utrecht gewijzigd in Coöperatie ZorgNU en is de B.V. 

KetenzorgNU opgericht. ZorgNU is de belangenbehartiger van de huisartsen in N.W. Utrecht en 

ontwikkelt ketenzorg voor Spoedzorg, Ouderenzorg, eHealth en GGZ. De gecontracteerde zorg voor 

Diabetes, COPD en VRM is ondergebracht in de B.V. KetenzorgNU.  

 

Afbeelding 1.1 Huidige regionale organisatie 

ZorgNU is het aanspreekpunt voor diverse overleggen, onder andere behartigt het de belangen van de 

regionale huisartsen op belangrijke dossiers als ouderenzorg, jeugdzorg, GGZ, Artrose, tweede lijn wel of 

niet uitmondend in ketenzorg. 

Daarnaast overlegt ZorgNU samen met Primair en de andere partners in de ‘spoedzorg-keten’  

(o.a. ziekenhuizen, RAVU) over de ANW-zorg in de regio. 

Met name op het gebied van eHealth is het afgelopen jaar veel gebeurd: na twee inspirerende thema-

avonden werd besloten tot verdere uitrol van een PGO (persoonsgebonden omgeving) van Curavista. 

Daarnaast fungeert de coöperatie ZorgNU als aansturend orgaan voor de BV Ketenzorg. 

Het veranderende zorglandschap - met een toename van complexe zorgvragen - vraagt vaker een 

multidisciplinair antwoord met meer samenwerking in de wijk. Daarnaast vragen ontwikkelingen als 

persoonsgerichte zorg met zelfregie, zelfmanagement en eHealth onze aandacht als regionaal 

samenwerkende professionals. ZorgNU heeft de ambitie om met KetenzorgNU en de 

samenwerkingsverbanden in de wijken te groeien naar een regionaal platform of zorgorganisatie. Hierbij 

moet zorgvuldig onderzocht worden of de huidige organisatiestructuur en good governance nog passend 

zijn. 
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De coöperatie van huisartsen in Noordwest Utrecht (ZorgNU) behartigt de belangen en ontwikkelt 

ketenzorg voor 126 huisartsen (praktijkhouders en Hidha's), georganiseerd in 9 lokale coöperaties en 1 

Gezondheidscentrum met 190.000 patiënten. 

 

1.2 Visie en missie van de huidige organisatie  
 

Visie 

Waar gaan we voor 

De coöperatie ZorgNU en KetenzorgNU zijn toekomstgerichte organisaties van en voor huisartsen die 

zich vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid inzetten voor de hervorming van de chronische 

zorg in de keten in de regio Noordwest Utrecht. Door de krachten te bundelen vervullen de huisartsen 

een sterke spilfunctie en zijn ze een krachtige (onderhandelings-) partner voor stakeholders in de 

zorgketen. Tevens ondersteunen deze regionale organisaties de leden bij een optimale praktijkvoering 

volgens goede huisartsgeneeskundige principes (toegankelijkheid, kwaliteit, integrale zorg en 

continuïteit). Innovatie is de motor voor samenwerking en samenwerking is de brug naar de toekomst. 

Het resultaat moet kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg zijn dicht in de buurt met optimale 

mogelijkheden voor de patiënt om zijn eigen zorg te managen. 

Missie  

Waar staan we voor  

Versterking van de kwaliteit van de keten door haar positie als dé regionale platform organisatie voor 

chronische ketenzorg in de regio Noordwest Utrecht.  

Kernwaarden 

1. Gevoel van eigenaarschap – belangenbehartiging en actieve betrokkenheid 

2. Transparantie in besluitvorming en betrouwbaarheid in uitvoering – balancerend leiderschap 

3. Uitbreiding portfolio – zorginnovatie en ontwikkeling ketenzorg 

4. Kwaliteitsbeleid als instrument voor draagvlak  

 

1.3 Ambitie 
Voor de samenwerkingsverbanden biedt het nieuwe landelijke bekostigingsmodel van Organisatie & 

Infrastructuur (O&I) veel uitdagingen. Samen met de zorgverleners en de samenwerkingsverbanden in 

ons werkgebied hebben wij de ambitie invulling te geven aan een adequate ondersteuningsstructuur op 

wijk- en regionaal niveau. Dit moet leiden tot een sterke infrastructuur voor zorg in de eerste lijn, die ook 

helpt om huisartsen te ontlasten. De huisartsen in de regio krijgen daardoor meer tijd om invulling te 

geven aan persoonsgerichte zorg. De patiënten hebben hier duidelijk behoefte aan. 

LHV, Zorgverzekeraars Nederland, VWS, NZa en InEen hebben een nieuwe structuur ontworpen/bedacht 
die de huidige bekostigingsvormen zoals GEZ en de organisatiekosten van de ketenzorg moeten 
vervangen. De O&I-beleidsregel gaat uit van een samenhangend geheel van ondersteuning voor de 
huisartspraktijk waarbij Praktijkmanagement, Wijkmanagement en Regiomanagement (inclusief de 
ketenzorg) zo veel mogelijk onder één noemer wordt gebracht. 

De nieuwe manier van bekostiging is gebaseerd op een matrix van enerzijds de as monodisciplinaire en 
multidisciplinaire samenwerking; op de andere as de schaalgrootte (circa 10-20.000 of 100-200.000 
patiënten), zodat er zowel op wijkniveau als op regioniveau bekostigingsmogelijkheden kunnen ontstaan. 
De gehanteerde betaaltitels bieden enerzijds de mogelijkheid om gericht te investeren in de ontwikkeling 
van organisatie- en infrastructuur en anderzijds bevatten ze voorwaarden en (resultaat) criteria waaraan 
zorgaanbieders moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. 
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Inmiddels heeft Zilveren Kruis de contouren van haar beleid met betrekking tot O&I ontvouwd waarbij 
vanaf 2019 wordt ingezet op deze herpositionering. De minimale grootte van een regio wordt gesteld op 
100.000 inwoners. 

Ophalen en opschalen 
De nieuwe regio organisatie draagt bij aan verbeterde zorgkwaliteit dichtbij de patiënt door innovatie 
o.b.v. populatiebekostiging en shared-savings-model in samenwerking met zorgverzekeraars en tweede 
lijn en is op termijn ook aanspreekbaar op de kosten. De wijken zijn daarbij proeftuinen. Doelmatige 
zorgprogramma's kunnen worden uitgerold in de regio. 
In de regio wordt er door de huisartsen meer samengewerkt met overige eerstelijns medewerkers en het 
sociale domein (MDO, platform ouderen). Binnen de samenwerkingsverbanden zijn meerdere 
zorgprogramma's ontwikkeld. De huidige GEZ gelden worden in een tijdsbestek van 3 jaar afgebouwd 
naar nul en overgeheveld naar de regio. Het verdient geen uitleg dat de samenwerkingsverbanden hun 
plannen niet kunnen voortzetten indien de financiering van de GEZ wordt overgeheveld naar de regio. De 
nieuwe regio organisatie kan hier de komende 3 jaar geen verantwoordelijkheid voor nemen. 

De omvang van de opgave 
Per 1 januari 2022 is de nieuwe regio organisatie aanspreekbaar op de geleverde zorg in de regio 
Noordwest Utrecht voor 190.000 patiënten. 

Het proces van ophalen en opschalen van de organisatie zal de komende jaren veel tijd en energie 
vragen. Er is commitment tussen de regionale huisartsenorganisaties om de ambities waar te maken. 
Van de huisartsen(bestuurders) kan geen extra inspanning worden gevraagd om dit proces te 
begeleiden. Voor de transitie zal Zilveren Kruis de kosten moeten vergoeden. 

Doelstelling 
Het uiteindelijke resultaat is een aanspreekbare nieuwe regio organisatie in Noordwest Utrecht die 
verantwoordelijk is voor kwalitatieve integrale (multidisciplinaire) patiëntenzorg, dicht in de buurt, tegen 
acceptabele kosten. 

Enkele grote uitdagingen voor de komende jaren zijn: 

 Implementatie van een patiënt gebonden omgeving (PGO) die o.b.v. een structurele vergoeding voor 
iedere patiënt beschikbaar is. 

 Intensiveren samenwerking met het St Antonius Ziekenhuis, VVT organisaties, de gemeenten en de 
patiëntenvereniging in onze regio. 

 Investeren in een platform ter ondersteuning van regionale samenwerking. 

 Omgaan met en adequaat reageren op het beleid van de toezichthouders in de zorg. 

 Streven naar populatiebekostiging en afspraken maken m.b.t. shared-savings in samenwerking met 
zorgverzekeraars en de tweede lijn 

Kern van de aanpak 
In elk samenwerkingsverband is er een initiatiefnemer. Dit Regioplan is een gebiedsgerichte uitwerking 
van de strategie ‘ophalen en opschalen’, die in de hele regio geldt. Het Regioplan vormt de basis voor het 
handelen van de regio, de wijken en de huisartsenpraktijken en biedt duidelijkheid aan andere partijen. 
Het Regioplan bouwt voort op bestaand beleid van de regio organisaties, wijkorganisaties en werkt het 
gebiedsgericht uit. 
 

1.4 Visie van samenwerkingsverbanden 

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. 

Het zorglandschap is continu in verandering, hetgeen richting geeft aan de visie en de strategie op 

wijkniveau. Ingegeven door politiek en maatschappelijke ontwikkelingen zijn een aantal verschuivingen in 

het landschap daarbij bepalend: 
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 Vanuit de zorginhoud: verplaatsing van 2e naar 1e naar 0e lijn 

 Vanuit patiënt/consument behoefte: Persoonsgerichte zorg met zelfregie en zelfmanagement 

 Vanuit de behandelrelatie: van aanbodgericht naar vraaggericht 

 Vanuit kosten: zorg op de juiste plek 

 Vanuit bekostiging: transitie in Ouderen – en Jeugdzorg 

 Vanuit gezondheidsbevordering: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag 

Huisartsen zelf zien zich door toenemende levensverwachting en de toename in chronische 

aandoeningen, multi morbiditeit en complexe zorgvraag  uitgedaagd om een kosten effectief antwoord te 

formuleren rekening houdende met de individuele wensen van de patiënt (optimale zorg voor een 

betaalde euro). De rol van preventie moet nog nader bepaald worden en zal mede ingegeven worden 

door herijkte kernwaarden van de huisartsgeneeskunde in de nieuwe Woutschoten Conferentie en door 

overheidsbeleid.  

Visie 
Het antwoord hierop zal gezocht moeten worden in een nieuwe inrichting van de keten en er zal 

geëxperimenteerd moeten worden met nieuwe vormen van zorg. Alertheid wordt verlangd ten aanzien 

van de timing van deze projecten. Zijn deze gedreven vanuit nieuwe bekostigingssystemen of aansluitend 

bij de te verwachten meerwaarde voor patiënt en professionals binnen het tempo van de 

maatschappelijke ontwikkeling? Door bestaande samenwerkingsverbanden (waaronder in de ketenzorg) 

door te ontwikkelen naar geïntegreerde teams, kan een optimale nieuwe rolverdeling en taakherschikking 

gerealiseerd worden. 

 

Missie 
Vanuit brede samenwerkingsverbanden (verschillende disciplines) wordt een lokaal herkenbaar netwerk 

gevormd en een geïntegreerd en samenhangend zorgaanbod geleverd. Het netwerk is herkenbaar en 

aanspreekbaar voor andere partners in de zorg: Thuiszorg, Extramurale GGZ, Gemeente en wijkteam. 

Tevens is er een optimale samenwerking: professionals kennen elkaar en weten elkaar te vinden en zijn 

herkenbaar voor de patiënten: vaste gezichten en continuïteit in persoon. Het zorgaanbod sluit aan bij de 

behoefte van de populatie waarbij professionals in dialoog zijn met patiënten en weten daardoor wat zij 

willen. Dit vraagt van de samenwerkingsverbanden flexibiliteit en wendbaarheid. De behandelrelatie 

wordt ondersteund met IT instrumenten, zoals het PGO voor de patiënt. Dit betekent tevens aandacht 

voor de gezondheidsvaardigheden van de patiënt en de coaching daarop. 

 

Deze omslag is een nieuwe manier van benadering van de zorgbehoefte en vraagt om 

gedragsverandering zowel bij de patiënt als bij de professional. Hierin ligt een grote uitdaging voor iedere 

betrokken professional om patiënten te ondersteunen en te stimuleren de eigen regie te voeren over hun 

leven. Een minstens zo grote uitdaging ligt er voor de organisatie en coördinatie van deze omslag op 

praktijk-, wijk- en regioniveau. De doelstelling, om verdergaande samenwerking binnen de regio te 

realiseren, vraagt een forse inspanning van alle betrokken partijen.  

Waarden 
Om de visie en missie vanuit een gezamenlijke grondhouding uit te voeren, zijn hieronder een aantal 

gemeenschappelijke waarden geformuleerd. De multidisciplinaire netwerken hechten aan de vitaliteit van 

de zorgprofessionals. Zij moeten energie en plezier aan de samenwerking ontlenen door deze te borgen 

en zich te verdiepen in alle lagen van de deelnemende organisaties met ruimte voor eigen professionele 

keuzes.  

Kernwaarden: 

 De patiënt centraal. 

 Samenhang in de zorg. 

 Zorgvuldigheid, vertrouwen, professionaliteit en respect. 

 Innovatie, ondernemerschap en zo compleet mogelijk zorgaanbod. 

 Transparantie, kwaliteit en veiligheid. 
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2. Beschrijving wijken en wijkgerichte projecten 

2.1 Samenwerkingsverbanden in de regio 
Onderstaand wordt het aantal patiënten, de demografie, de meest voorkomende ICPC coderingen en de 

top drie verwijzingen naar Medisch Specialistische Zorg (MST) en het huidig en toekomstig zorgaanbod 

per samenwerkingsverband beschreven.  

 

2.1.1 Stichting Gezond Vleuten 
 

Populatie  

15.369 patiënten 

 

 

 
 

Top 3 MSZ 

1. Longgeneeskunde 

2. Kindergeneeskunde/ KNO 

3. Cardiologie 

Top 5 ICPC  
1. K86- Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging; 

2. T90- Diabetes Mellitus; 

3. P06-Slapeloosheid/andere slaapstoornis;  

4. R95-Emfyseem/COPD;  

5. T93 - Vetstofwisselingsstoornis(sen);  

 

Zorgprogramma's 

 OMU 3.0 

 Valpreventie 

 Regiegroep LRvdM 

 DM: Meten is weten 

 Artrose 

 Move Your Mood 
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Zorgprogramma's in ontwikkeling 

 Van Wijkdata naar Wijkdoen 

 Teamontwikkeling (ontmoeten en samenwerken)  

 Integratie werkprocessen (Procesoptimalisatie-LEAN)  

 Gezamenlijke huisvesting in Vleuten  
 

2.1.2 Stichting Vechtverband 
 

Populatie  

Het werkgebied van Vechtverband omvat Breukelen, Nieuwer ter Aa en Nieuwersluis 

(postcodegebieden 3621, 3624 en 3631). De populatie bestaat uit 11.043 personen. De 

populatiesamenstelling vertoont geen grote afwijkingen van de gemiddelde landelijke trend, 

wel zijn de hogere inkomensklassen duidelijk oververtegenwoordigd. Alle cijfers zijn 

afkomstig uit de Vektis praktijkspiegel 2016, tenzij anders vermeld. 

 

 

Top 3 MSZ 

1. Dermatologie 

2. Cardiologie 

3. Oogheelkunde 

Top 5 ICPC 
1. Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 

2. Diabetes mellitus 

3. Cystitis/urineweginfectie 

4. Hoesten 

5. Overmatig Cerumen  

 

Lopende Zorgprogramma's 

 Blijf Gaan en Staan (valpreventie), doelstelling 2018: minimaal 25 valanalyses. 

 Parkinson, doelstelling 2018: Ontsluiten sociale kaart via de website; mensen met Parkinson weten 

de professionals te vinden op verschillende thema's. 

 Tiny Task (project voor aanstaande moeders), doelstelling 2018: Evaluatie van ervaringen eerste 

30-50 vrouwen en professionals; doorontwikkeling naar 2.0 versie; uitbreiding Tiny Task professionals; 

introduceren bij 250 vrouwen; evaluatie 2.0 en werkwijze vastleggen in handboek. 
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 Ouderenzorg, doelstelling 2018: Overzicht van opnamemogelijkheden inclusief procedures en lokale 

mogelijkheden; nieuw speerpunt oppakken en uitvoeren. 

 Slapen, doelstelling 2018: Implementatie Slaapstraat onder voorbehoud contract met Hersenstichting 

met als doel passende en effectieve slaapzorg bieden; vormen van een Slaappanel en informatie 

verzamelen over behoefte van de doelgroep. 

Zorgprogramma's in ontwikkeling 

 Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij ouderen. 

 Vragen rond het levenseinde. 

 Oncologische zorg. 

 Middelengebruik bij jongeren. 

 Optimalisatie communicatie rond kwetsbare ouderen (o.a. MDO overleg, inventarisatie van 
communicatie middelen, bijvoorbeeld vip calculus app). 

 

2.1.3 Eerstelijns Centrum Maarssenbroek en  

        Stichting Gezondheidscentra Maarssenbroek 

Populatie  
22.675 patiënten 

 

 
 

 

Top 5 ICPC 
1. Essentiele hypertensie zonder orgaanbeschadiging 

2. Moeheid/ zwakte 

3. Hoesten 

4. Andere gelokaliseerde buikpijn 

5. DM 2 

 

Top 3 MSZ 
1. Dermatologie 

2. Urologie 

3. Oogheelkunde/ Neurologie 

 

Lopende Zorgprojecten 

 ELV/ respijtzorg binnen de gemeente organiseren. 

 POH GGZ –Jeugd duurzaam vervolgen, zodat dit niet elk jaar spannend is of er wel/ geen subsidie 
is. 
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 Welzijn op Recept (Maarssen Dorp start). 

 Gecombineerde Leefstijlinterventie. 

 Kwetsbare ouderen/ Eenzaamheid/ mantelzorg. 

 Relatie Sociaal Domein beter vorm geven. 

 
ICT 

Zelfmanagement is een speerpunt van beide organisaties in de afgelopen jaren en de komende jaren. 

Beide organisaties zijn aangesloten op het Pazio portaal en hebben hiermee één digitale voordeur. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de software systemen van Pharma Partners (Mijn 

Gezondheid.Net, waar patiënten hun eigen afspraken kunnen plannen, digitaal vragen stellen, 

labuitslagen bekijken, het medisch dossier inzien, etc.), Portavita (voor de chronische zorg en 

ouderenzorg) en Ksyos / Therapieland (voor E-mental Health). Deze activiteiten hebben een duidelijke 

relatie met het landelijke traject rondom OPEN (Persoonlijk Gezondheidsdossier). Ook hebben GCM en 

ELCM veilig mailen met ondersteuning vanuit TRIJN digitaal geïmplementeerd. Echter niet alleen voor de 

huisartsen maar ook voor de andere disciplines van GCM en ELCM. De ambitie is om de mogelijkheden 

van ICT verder te verkennen en te benutten indien dit financieel wordt gefaciliteerd. 

 

Klantenervaring 

De afgelopen jaren is op verschillende manieren vorm gegeven aan het betrekken van de patiënten bij 

het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het GCM heeft een cliëntenraad maar is toe aan een andere 

vorm. Daarnaast zijn er verschillende spiegelgesprekken gevoerd met chronische patiënten. Tevens 

maken beide organisaties gebruik van de software van Qualizorg om de patiënt tevredenheid te meten. 

De ambitie is om de komende jaren cliëntenparticipatie op een andere manier vorm te geven waarbij dit 

zoveel mogelijk digitaal zal plaats vinden. Hiervoor zal de samenwerking met Qualizorg en een 

onderzoeksinstituut (bijv. Jan van Es instituut) worden geïntensiveerd indien hiervoor wordt gefaciliteerd. 

 

Sociaal domein 

In 2014 en 2015 hebben het GCM / ELCM het zichtbare schakelproject uitgevoerd. Waarbij een 

wijkverpleegkundige fungeerde als een verbinder tussen cure, care en sociaal. Zij was de kwartiermaker 

voor het sociaal wijkteam. Vanaf 2015 participeerde zij in het door de gemeente georganiseerde sociale 

wijkteam. Vanaf 2016 is deze rol overgedragen naar de grootste thuiszorgorganisatie Careyn. 

Het project ‘Welzijn op recept’ wordt momenteel uitgetest in Maarssen. De behoefte bestaat ook in 

Maarssenbroek om dit te implementeren. 

 

Ouderenzorg 

Al vele jaren wordt er in de Stichtse Vecht samengewerkt rondom kwetsbare ouderen. Allerlei deelproject 

vanuit KetenzorgNU zijn uitgetest in de Stichtse Vecht o.a. het elektronisch patiëntendossier voor 

ouderen, polyfarmacie / apotheker in huisartsenpraktijk, intensiveren van de samenwerking met de 

Specialist Ouderengeneeskunde en de ouderenadviseur (Welzijn), proactieve ouderenzorg 75+, 

ontwikkeling multidisciplinair zorgprogramma ouderenzorg, dementievriendelijke gemeente Stichtse 

Vecht, etc. 

In 2016 en 2017 heeft bij GCM en ELCM het zogenoemde OMU 60+ project plaats gevonden wat werd 

gefinancierd door ZonMw. Het project is zeer succesvol uitgevoerd. Wel is er twijfel over de zinvolheid 

van de activiteiten gericht op de leeftijdscategorie 60 – 75 jaar. De echte problematiek is toch vooral te 

vinden bij de 75 plussers. 

De kern van bovenstaande activiteiten is de intrinsieke motivatie en tomeloze inzet van de professionals 

die mogelijkheden zien om de zorg voor de ouderen te verbeteren. Helaas is er tot op heden geen 

reguliere financiering voor deze activiteiten waarop deze dan veelal na projectfase worden beëindigd. Dat 

is heel frustrerend voor de professionals en de ouderen. Door het ontbreken van voorzieningen voor 

ouderen, de steeds groeiende populatie 75 plussers en de beperkte sociale netwerken in Maarssenbroek 

gaat de problematiek de komende jaren fors toenemen. 
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Psychosociale zorg 

Al voor de komst van de POH GGZ module is er in Maarssenbroek geëxperimenteerd met verschillende 

vormen van ondersteuning van patiënten die met psychosociale vragen bij de huisarts kwamen. Alle 

huisartsen beschikken al enkele jaren over een POH GGZ. 

In Maarssenbroek is er geëxperimenteerd met o.a. het programma Kleur je leven van het Trimbos 

Instituut. Dit bleek toch niet helemaal een klantvriendelijke tool. Samen met KetenzorgNU is er gekozen 

voor E-mental Health toepassingen van Ksyos / Therapieland. Testen is vaak goed te organiseren maar 

implementeren bij iedereen vergt een forse inspanning, dit is inmiddels gelukt. Ook op dit vlak is nog 

steeds sprake van praktijkvariatie.De POH-GGZ’s uit Maarssenbroek en deels Maarssendorp komen een 

keer per zes weken bij elkaar voor intervisie. 

Met de eerstelijnspsychologen en het St. Antonius Ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over consultatie. 

Vanaf 2018 is dit uitgebreid met consultatie van de psychiater op locatie. 

Al een paar jaar wordt er op beperkte schaal geëxperimenteerd met de stabiele chronische patiënten met 

wisselend resultaat.  Daarnaast gaan instellingen als Altrecht en Indigo wijkgericht werken. 

Samenwerking zal hierdoor worden geïntensiveerd maar gaat niet vanzelf. 

Het continueren en daar waar mogelijk uitbreiden van deze activiteiten is een speerpunt om het 

gemiddelde lage zorggebruik in Maarssenbroek te kunnen continueren. 

 

Jeugdzorg 

In 2014 is in overleg met de gemeente Stichtse Vecht gestart met het project POH jeugd GGZ. Na 

positieve ervaring met volwassen met psychosociale problemen is dit ook opgestart voor jeugdigen.  In 

eerste instantie vooral gericht op Maarssenbroek maar later ook verder uitgebreid naar Maarssen en 

Breukelen met de ambitie om dit in 2019 voor geheel Stichtse Vecht te realiseren. 

De POH jeugd GGZ is een verbindende functie tussen gemeente Stichtse Vecht, buurtzorg jong, de 

jeugdgezondheidszorg en overige eerstelijns, tweedelijns en derdelijns hulpverleners. Naast individueel 

aanbod wordt er ook geëxperimenteerd met preventief groepsaanbod. 

De ambitie is om met de gemeente Stichtse Vecht voor 2019 structurele financiering afspraken te maken 

en deze functie hiermee te borgen en beschikbaar te krijgen voor alle jeugdigen in de gemeente Stichtse 

Vecht. 

 

2.1.4 Stichting Zorg op Eén Lijn Maarssen 

 
Populatie  

18.368 bewoners 
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Top 5 ICPC 
1. DM 

2. Essentiële hypertensie 

3. Urineweginfecties 

4. Hoesten 

5. Bovenste luchtwegen infecties 

 

Top 3 MSZ 
1. Dermatologie 

2. Neurologie 

3. Urologie 

 

Lopende zorgprojecten 
1. Ouderenzorg  

Doel 

Wij streven naar het zo lang mogelijk in stand houden van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelf regie 

en verantwoordelijkheid nemen van de oudere in de eigen woon- en leefomgeving. Om dit te bereiken 

gaan we de zorg rondom ouderen systematisch organiseren door de relevante domeinen: cure, care, 

wonen en welzijn met elkaar te verbinden in een zorginfrastructuur rondom de ouderen in de wijk. 

Doelgroep 

(Kwetsbare) ouderen vanaf 75 jaar en ouder. 

 

In het bijzonder richten we ons op de volgende speerpunten binnen het zorgprogramma Ouderenzorg 

A. Foodsteps+++ (onderdeel van ouderenzorg) 

Doel 

Thuiswonende kwetsbare ouderen op gebied van voeding ondersteuning bieden ten gunste van de 

zelfredzaamheid en gezondheid en ter voorkoming van sociaal isolement/eenzaamheid (en verbeteren 

van kwaliteit van leven).  

Doelgroep 

(Kwetsbare) ouderen vanaf 65 jaar en ouder. 

 

B. Ketenzorg Dementie 

Doel 

Het ondersteunen van patiënten met cognitieve achteruitgang waarbij ziekte als zorgdiagnostiek 

multidisciplinair en efficiënt in kaart wordt gebracht. Waaruit vervolgens een behandelplan wordt 

opgesteld (standaard Dementie NHG). 

Doelgroep 

(Kwetsbare) ouderen vanaf 75 jaar en ouder 

 

2. PaTz (Palliatieve thuiszorg) 

Doel 

Het streven, om vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en proactief zorg van 

de palliatieve patiënt te plannen. Dit willen we bereiken door de casuïstiek en de daarbij aangeboden 

zorg te bespreken in de PaTz groep alsmede zetten we in op het versterken van samenwerken in de 

eerste lijn. 

Doelgroep 

Alle inwoners van Maarssen-dorp en Tienhoven. 

 

Zorgprojecten in ontwikkeling (2018-2020)  
 

3. Zorg Op de Juiste Plek Dermatologie  

Doel 

Het laagdrempelig aanbieden van (eenvoudige) dermatologische zorg vanuit de huisartsenvoorziening 
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om tegemoet te komen aan de veranderde zorgvraag van patiënten tegen tenminste gelijkblijvende 

kwaliteit en lagere zorgkosten. 

Doelgroep 

Alle inwoners van Maarssen-dorp en Tienhoven met (eenvoudige) dermatologische problematiek. 

  

4. Zorg Op de Juiste Plek Chronische pijn bij Artrose  

Doel 

Het multidisciplinair behandelen van chronische pijnklachten bij artrose binnen de eerste lijn met als 

bijvangst het voorkomen van onnodige verwijzingen naar de tweede lijn. Het meekijken van een 

orthopeed tijdens de multidisciplinaire behandeling in de eerste lijn wordt onderzocht. 

Doelgroep 

Ouderen van 65 jaar en ouder. 

 

5. Welzijn op recept  

Doel 

Het versterken van de gezondheid en welzijn en daarmee ondersteuning bieden aan patiënten die te 

kampen hebben met psychosociale problemen.  

Doelgroep 

Alle patiënten, geen leeftijdsgrens. 

 

6. Artrose proeftuin  (lifestyle interventie) door regio georganiseerd  

Doel 

Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met artrose waarbij patiëntervaringen vertrekpunt 

zijn voor continue verbetering van kwaliteit van artrose. In de proeftuinen willen we de effecten van onze 

inzet voor patiënten kwalitatief en de doelmatigheid van zorg kwantitatief zichtbaar maken zodat we 

kunnen blijven leren en verbeteren 

Doelgroep 

Patiënten met artrose. 

 

7. ParkinsonNet 

Doel 

Het vergroten van de expertise rondom de ziekte van Parkinson of een atypische parkinsonisme zodat de 

behandeling en begeleiding multidisciplinair zo optimaal mogelijk is. 

Doelgroep 

Patiënten met de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonisme. 

 

8. Psychische klachten en bewegen  

Doel 

Het voorkomen en multidisciplinair behandelen van psychische klachten door meer te bewegen. 

Doelgroep 

Patiënten tussen de 18 en 64 jaar. 

 

9. Urineweginfectie en obstipatie (gepland in 2020)  

Doel 

Het voorkomen en multidisciplinair behandelen van urineweginfecties en obstipatie binnen de eerste lijn. 

Doelgroep 

Kinderen van 4 jaar en ouder. 

Vrouwen van 30 jaar en ouder. 

Mannen van 60 jaar en ouder. 

 

10. Missie, visie wijkgerichte zorg en plan wijkgerichte zorg 

Doel 

Richting en beeld schetsen hoe wij wijkgerichte zorg zien, onze relatie naar andere wijken, de regio 

organisatie. In welke vorm, op welke manier wij daar invulling aan willen geven. 
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2.1.5 Eerstelijns samenwerkingsverband De Meern 
 

Populatie 

11.740 bewoners 

 

 
Top 5 ICPC  
1. K86 Hypertensie  
2. R05 Hoesten  
3. T90.2 Diabetes Mellitus  
4. H81 Overmatig cerumen  
5. U71 Cystitis  

 
Top 3 MSZ  
1. Orthopedie/heelkunde  
2. Dermatologie  
3. KNO  
  

Lopende zorgprojecten  
 Ouderenzorg: gestructureerd overleg tussen POH, buurtteams en wijkverpleging en het uitwerken 

van een integraal wijkgericht zorgaanbod. Met als eerste multidisciplinair project; behoud van 
mobiliteit en valpreventie;  

 Hulpverleners kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Er is een (wijkgerichte) sociale kaart (App 
1stelijn) ontwikkeld en er is structureel overleg met het sociale domein (SMT);   

 De huisartspraktijken zijn geaccrediteerd of voornemens te starten met accreditatie;  

 In de huisartspraktijken kan de patiënt digitaal een afspraak maken. Bijvoorbeeld met behulp van 
een patiënten portaal.  

  
Zorgprogramma's in ontwikkeling  
  
 Preventie van overgewicht bij volwassenen;  

 Artrosezorg;  

 Programma GGZ; overspannenheid en burn-out;  

 Communicatie en het overdragen van patiëntgegevens;  

 Grip op je dip bij jongeren;  

 Patiënten met EPA in de basiszorg;  

 Samenwerking POH GGZ en Huisarts.  
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2.2 Wijkgebonden zorgprogramma's  
 
In onderstaande tabel worden de wijkgebonden zorgprogramma’s weergegeven. 

 

Zorgprogramm
a’s 
 

Breukelen De Meern Maarssen-
dorp 

Maarssenbroe
k 

Vleuten 

Patiëntgebonden 
zorg 

     

Ouderen/ 
Kwetsbare 
ouderen 

Ouderenzorg 
Valpreventie 
Parkinson 

Ouderenzorg 
a.mobiliteit            
b.valpreventie 

Ouderenzorg             
a. foodsteps  
(2016)     
b.  dementie 
ketenzorg 
(2010)                                             
c. Parkinson-
net (2019) 

Ouderenzorg Valpreventie 
Zorg na 
ontslag 
ziekenhuis 

Palliatieve zorg  
 

 Patz (2017)   

GGZ-zorg POH GGZ 
Slaapstraat 
Sociale kaart 
(website) 

Overspannenheid 
en burn out 
Patient met EPA 
Samenwerking 
POH-GGZ en 
huisarts 
 

POH-GGZ 
jeugd (2017) 

Psycho-sociale 
zorg 
a. POH-GGZ 
b. Psychiater 
c. Jeugdzorg: 
POH-GGZ 
jeugd 

Move your 
mood 

Positieve 
gezondheid/leefsti
jl 

Tiny task 
 

Overgewicht bij 
volwassenen 
Grip op je dip bij 
jongeren 

 Gezonde 
leefstijl 
Persoonsgerich
te zorg 
Zelfmanageme
nt 

 

Chronische zorg  Artrose Diabetes 
Mellitus 
COPD 
Artrose 
proeftuin 
(regio) (2018) 

Diabetes 
Mellitus 
COPD 
Artrose  

CVRM 
COPD “meer 
lucht meer 
leven” 
Artrose 
Claudicatio 

Secundaire 
preventie 

  a.urineweg 
infectie en 
obstipatie 
(2020) 
b. psychische 
klachten en 
bewegen 
(2020) 
 

 Diabetes 
Mellitus; 
meten is 
weten 

Zorgprogramm
a’s 
 

Breukelen De Meern Maarssen-
dorp 

Maarssenbroe
k 

Vleuten 

Integratie medisch 
–  en sociaal 
domein 

Sociale kaart Sociale kaart 
Structureel overleg 
(SMT) 

Welzijn op 
recept (2018) 

Sociaal domein  

Verplaatsen zorg 
van 2e naar 1e lijn 

  ZOJDP 
Dermatologie 
(2017) 
ZOJDP 
Chronische 
pijn bij 
Artrose 
(2018) 
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Niet-patiënt 
gebonden 
zorg/O&I 

Breukelen De Meern Maarssen-
dorp 

Maarssenbroe
k 

Vleuten 

 Optimaliseren 
MDO 
Netwerk/ 
leerdoel 
bijeenkomsten 

Digitaal afspraak 
maken mbv 
patientportaal 

Ontwikkelen 
missie, visie 
en plan 
wijkgerichte 
zorg (2018) 

ICT OMU 3.0  

 PAZIO 
Patientportaal  

Communicatie en 
overdragen 
patiëntgegevens 

 Klantervaringen 
meten 

Regiegroep 

 Website, flyers, 
nieuwsbrief, 
wachtkamerscher
men 

    

 Trainingen 
organisatie en 
management 
vaardigheden 
(projectleiders, 
ondersteunen 
proces 
werkgroep) 

    

 
Tabel 1. Wijkgebonden zorgprogramma’s 

 

2.3 Samenvatting 
In de lopende zorgprojecten op wijkniveau zijn een aantal overeenkomsten zichtbaar. Dit betreft met 

name deelprojecten binnen de ouderenzorg. Het aantal zorgprogramma's in ontwikkeling wisselt per wijk. 

De ambitie is zichtbaar om, binnen de psychosociale zorg en GGZ, projecten op te zetten. Een van de 

belangrijkste taken van de toekomstige Regio organisatie is het vaststellen van een beoordelingskader op 

basis waarvan huidige zorgprojecten kunnen worden afgebouwd en in nieuwe zorgprogramma's kan 

worden geïnvesteerd. Gedurende de transitieperiode van 3 jaar zullen wijk- en regiobudgetten worden 

omgebouwd.  
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3. Regiomanagement  

3.1 Kenmerken van de regio 

 
De regio Noordwest Utrecht beslaat een groot gebied van Woerden in het zuiden tot en met de Ronde 

Venen in het noorden, met aan de oostrand de vechtgemeenten en in het midden de “oude” dorpskernen 

van Harmelen en Vleuten, de Meern. De indeling van deze regio is gebaseerd op de oude indeling van 

District Huisartsen Verenigingen. Sinds het ontstaan van de regio participeren alle huisartsen in de 

gezamenlijke nascholingen van de WDH (Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen) en op de 

Huisartsenposten, waardoor zij een natuurlijke binding met elkaar hebben. Het is verstedelijkt platteland 

dat qua populatie, wooninfrastructuur en cultuur duidelijk is te onderscheiden van de gemeente Utrecht 

en Leidsche Rijn, ondanks de incorporatie van Vleuten de Meern bij Utrecht. In de regio hebben we te 

maken met vijf gemeenten: Stichtse Vecht, Vecht en Venen, Montfoort, Woerden en Utrecht. Door de 

decentralisatie in de jeugd- en ouderenzorg zijn de gemeenten nieuwe stakeholders geworden. Het is 

goed om daarbij te realiseren dat slechts bij een klein, weliswaar complex, deel van de zorg in de eerste 

lijn in de regio Noordwest Utrecht de gemeenten betrokken zijn.  

Lokale huisartsencoöperaties zijn zelf in gesprek met de gemeenten over de exacte inrichting van de 

triage-functie op lokaal niveau. Het bestuur van de coöperatie ZorgNU heeft hen hierin ondersteund. In 

Breukelen en Maarssenbroek zijn er afspraken gemaakt met de gemeente Stichtse Vecht over het 

inkopen van een POH GGZ Jeugd. 

Het bestuur van de coöperatie ZorgNU vraagt aan haar leden om samenwerkingsafspraken te maken 

met lokale jeugdartsen op basis van het regionaal frame Versterking Samenwerking Huisartsen en 

Jeugdgezondheidzorg, maart 2014. Vertegenwoordigers in de ledenraad zijn van dit regionale frame op 

de hoogte gesteld.  

Gemeenten, jeugdartsen en het bestuur van de coöperatie ZorgNU hebben in 2015 een convenant 

afgesloten om samenwerking op het terrein van de jeugdzorg te borgen. ZorgNU heeft gefaciliteerd dat er 

binnen elke Huisartsengroep voor de gemeente een contactpersoon is aangewezen. In 2017 is een start 

gemaakt met de evaluatie van het convenant. Het streven is om in 2018 een nieuw convenant te 

presenteren. 

In 2017 zijn de resultaten van het ZonMw project “Van papier naar E-praktijk” gepresenteerd. Het project 

wordt voortgezet door KetenzorgNU om het MDO te versterken en verbinding te maken met het sociale 

domein. Het doel is gestructureerde, multidisciplinaire ouderenzorg te ontwikkelen.  

De transmurale pilot Transmurale Zorgbrug is in 2016 operationeel gestart in Vleuten en Maarssen. 

Daarnaast is voor de pilot projectfinanciering toegekend vanuit de regiotafel van Zilveren Kruis. In de 

eerste maanden van het project bleek het aantal geïncludeerde patiënten lager dan verwacht. Ook in 

2017 bleek het project Transmurale Zorgbrug moeizaam te lopen, met name omdat de gekozen 

werkwijze een te klein volume patiënten opleverde. Daarom wordt voor 2018 het project in gewijzigde 

vorm voortgezet, in de veronderstelling hiermee wel voldoende patiënten te kunnen includeren. 
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Uit de Vektis-analyse 

 

 

 

 

 

 

Bron: Gebiedsanalyse Raedelijn 2016 
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Top 3 Medisch Specialistische Zorg  

In onderstaande tabel is de medisch specialistische zorg in de regio weer gegeven.  

 

Populatie 

(obv Vektis) 

Top 3 MSZ 

170.304 1. Dermatologie 
2. Urologie 
3. Longgeneeskunde 

 

 

Samenvatting werkgebied bevolking 

 Minder sterke bevolkingsgroei dan in de rest van provincie Utrecht verwacht. 

 In het werkgebied zijn relatief meer 45 - 64 jarigen en minder 24 - 44 jarigen in vergelijking tot 

provincie Utrecht en Nederland. 

 Grootste groei 75+ verwacht in Stichtse Vecht. 

 Relatief laag percentage alleenstaanden. 

 In het werkgebied wonen meer westerse dan niet-westerse allochtonen. In De Meern & Vleuten 

wonen juist meer niet-westerse allochtonen. 

 SES ligt boven het provinciaal en landelijke gemiddelde. 

 De Ronde Venen, Montfoort en Harmelen scoren positief op sociale samenhang. 

 

Samenvatting werkgebied kwetsbare ouderen 

 In heel het werkgebied, behalve in Montfoort, is circa 22% van het aantal 65+ kwetsbaar (2014). 

 Toename aantal kwetsbare ouderen in de periode 2014 – 2040: 6000 personen. 

 Extra door extramuralisering: 900 personen. 

 In 2040 gemiddeld 26% van de 65+ kwetsbaar in het werkgebied. Sterkste groei in gemeente 

Montfoort (is beneden provinciaal en Nederlands gemiddelde). 

 Extra huisartsenbezoek door extra muralisering: tot 2020 een snelle groei in alle gemeenten 

verwacht. Tot 2040 groeit het aantal in Stichtse Vecht het sterkst. 

 

Samenwerking werkgebied: zorgaanvraag chronische ziekten 

 Lichte toename Diabetes, COPD, VSA en hartfalen in periode 2011-2016. 

 Lichte toename chronische ziekten periode 2011 - 2016. Toename hart – en vaatziekten het 

 grootst. 

 COPD: verschillen in werkgebied worden met de jaren kleiner. Aantal in werkgebied scoort 

 boven het provinciaal gemiddelde. 

 In Stichtse Vecht meer huisartsenbezoek in verband met chronische ziekten dan in rest van 

 het werkgebied. 

 Dementie: grootste toename verwacht in Montfoort. Groei in werkgebied verloopt relatief 

 evenwijdig. 

 Aantal medicatievoorschriften lager dan landelijk gemiddelde. Wordt wel sterke groei 

 verwacht. 

 In Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Harmelen is de multimorbiditeit het hoogst (peildatum 2011). 
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3.2  Regionale zorgprogramma's  
 

Ketenzorg voor 3 ketens 
Sinds de start van de ketenzorg Diabetes in de regio in 2009, heeft deze vorm van organisatie van 

chronische zorg een forse professionalisering doorgemaakt en is deze uitgebreid met de ketens voor 

Hart- en vaatziekte en COPD patiënten. Zowel de inhoudelijke werkgroepen als de scholingen zijn 

multidisciplinair van karakter. Jaarlijks vindt evaluatie plaats met gecontracteerde ketenpartners met 

betrekking tot de kwaliteit en de randvoorwaarden. Extern toezicht vindt plaats door een Raad van 

Commissarissen en interne verantwoording naar de huisartsen in de regio geschiedt in de Algemene 

Ledenvergadering van ZorgNU. Het concept is dermate sterk waardoor zorg voor andere chronische 

patiëntgroepen, zoals ouderen en artrosepatiënten, wordt ontwikkeld. Door investering in ICT is de zorg 

optimaal transparant. Mede hierdoor zijn van 2015 t/m 2017 voor alle ketens de normen behaald voor 

variabele bekostiging. Met behulp van correcte data kan namelijk een PDCA cyclus (Plan Do Check Act) 

voor de praktijken worden aangestuurd. Door in een vroeg stadium zowel het Individueel Zorg Plan (IZP) 

als eHealth op de agenda te zetten, kan vanuit de ketenzorg Persoonsgerichte zorg ingevoerd worden in 

onze regio.  

 

Ouderenzorg: opmaat naar integrale ketenzorg 
In 2017 zijn de resultaten van het ZonMw project “Van papier naar E-praktijk” gepresenteerd. Het project 

wordt voortgezet door KetenzorgNU om het Multi Disciplinaire Overleg (MDO) te versterken en verbinding 

te maken met het sociale domein. Het doel is gestructureerde, multidisciplinaire ouderenzorg te 

realiseren.  

De pilot "Transmurale Zorgbrug" is in 2016 operationeel gestart in Vleuten en Maarssen. Daarnaast is 

voor deze pilot projectfinanciering toegekend vanuit de Regiotafel van Zilveren Kruis. In de eerste 

maanden van het project bleek het aantal geïncludeerde patiënten lager dan verwacht. Ook in 2017 bleek 

het project Transmurale Zorgbrug moeizaam te verlopen, met name omdat de gekozen werkwijze een te 

klein volume patiënten opleverde. Daarom wordt voor 2018 het project in gewijzigde vorm doorgezet, in 

de veronderstelling hiermee wel voldoende patiënten te kunnen includeren. Op twee locaties in de regio 

zijn projecten gestart voor de verbinding met het sociale domein en de gemeenten. Daarin wordt een 

samenwerkingsmodel ingevoerd: "Welzijn op recept", dat inmiddels landelijk een stroming aan het 

worden is.         

Artrose 
Inhoudelijk  bestaat er overeenstemming over de vormgeving van de zorg in de verschillende 

beroepsrichtlijnen. In samenwerking met diverse partners en met coördinatie van Raedelijn is afgelopen 

jaren geïnvesteerd in een regionaal artrose netwerk. Met innovatie gelden van de Regiotafel is een 

project gestart met een zestal proeftuinen met zorgverleners en artrose patiënten om de conservatieve 

behandeling volgens een stepped care behandeling (Bart strategie) te experimenteren en te evalueren op 

de toegevoegde waarde vanuit het perspectief van de patiënt. 

GGZ 
De helft van de praktijken in de regio werkt met GGZ eHealth. In 2017 hebben zich geen nieuwe 

praktijken aangesloten. De Werkgroep GGZ is uitgebreid met Altrecht GGZ. Altrecht heeft in de regio de 

rol van integrator opgepakt om de samenwerking tussen de JeugdGGZ, bGGZ en sGGZ te faciliteren. De 

werkgroep GGZ heeft in 2017 een beleidsadvies gepresenteerd. ZorgNU onderzoekt of het mogelijk is 

om eHealth verder te implementeren en wil investeren in een triagetool met de mogelijkheid voor e-

consultatie en verkent de haalbaarheid van een zorgprogramma voor chronisch psychiatrische patiënten. 

Hierbij zal oog zijn voor de implementatie van persoonsgerichte zorg. Om de kwaliteit van zorg te 

verbeteren zijn vier gezamenlijke nascholingen voor huisarts en POH georganiseerd en wordt er intervisie 

voor de POH GGZ aangeboden. Inmiddels is een tweede intervisiegroep gestart.   
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3.3 ICT 
ICT is bij het uitvoeren van de regionale missie een basisvoorwaarde. Optimale uitwisseling van 

gegevens tussen praktijken en andere ketenpartners is cruciaal voor het behalen van de beoogde 

ambities op het gebied van kwaliteit en ketencommitment. De realisatie van goede koppelingen tussen de 

systemen in de keten en de implementatie van een patiënten portaal voor de ondersteuning van eHealth 

passen daarbij. De regio heeft bij de start van de ketenzorg unaniem gekozen voor een KIS (Portavita) 

als ondersteunend ICT systeem. Naast de basis HIS-KIS koppeling, die functioneel draait met de 6 

verschillende HIS-sen, is geïnvesteerd in Ozis ketenbericht dat nu bij 70% van de praktijken is 

geïmplementeerd. Daarmee zijn in het KIS nog meer relevante gegevens beschikbaar, zoals actueel 

medicatie overzicht, lab- en meetwaarden. Ketenpartners zoals diëtisten, fysiotherapeuten en 

podotherapeuten registeren in hetzelfde EPD. Daarmee kan goed gevolgd worden dat declaraties in de 

keten gebeuren op basis van daadwerkelijk geleverde zorg.  

Afgelopen jaren is door KetenzorgNU en Portavita geïnvesteerd in de optimalisering van het 

datamanagement. Daarmee is er maximale transparantie van kwaliteit in de ketens Diabetes, COPD en 

VRM maar ook in de zorg voor kwetsbare ouderen waarvoor eveneens het EPD in het KIS wordt 

gebruikt. De ambitie bestaat om de investeringsagenda door te trekken naar een goede regionale ICT 

infrastructuur vanuit de visie: Regiozorg = Regio organisatie + Regionale ICT infrastructuur.   

 

3.4 Scholing 

De huidige regionale scholing is geëvolueerd van jaarlijkse spiegelbijeenkomsten per keten naar een rijk 

aanbod aan multidisciplinaire scholing voor chronische zorg, actualiteiten, nieuwe richtlijnen en 

persoonsgerichte zorg. Toenemend is scholing een onderdeel geworden van kwaliteit en een middel om 

de lerende professional en de lerende organisatie te ondersteunen. 

Deze scholingsagenda ontstaat ieder jaar naar aanleiding van onderling overleg tussen de WDH Noord 

West-Utrecht, KetenzorgNU en ZorgNU. De scholingswensen van de leden, opgehaald via de jaarlijkse 

scholingsenquête, vormen de basis voor deze agenda. Met de WDH hebben verkennende gesprekken 

plaats gevonden ten aanzien van het elkaar kunnen versterken en hoe als organisaties meer samen te 

werken. Afbeelding 3.4.1 geeft een overzicht van de huidige (multidisciplinaire) scholingen. 
 

Afbeelding 3.4.1 Scholingsaanbod  
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Sturing op scholing vindt plaats vanuit de werkgroepen rond de ketenzorg en de Kaderartsen 

ExpertGroep (KEG). In deze adviesgroep denken alle kaderartsen mee over de inhoudelijke 

beleidsrichtingen. De kaderartsen krijgen tevens een eigen scholing aangeboden. Deze incompany 

scholing richt zich op kennisvergroting op het gebied van ketenregie. Er is draagvlak onder de 

kaderartsen om naast ketenscholing ook gezamenlijke scholing voor multimorbiditeit, ouderenzorg, 

artrose en GGZ te organiseren voor alle huisartsen. Hierbij worden ook innovatieprojecten gedeeld om 

van elkaars expertise gebruik te maken.  

Ambitie 
KetenzorgNU, ZorgNU en de WDH Noordwest Utrecht hebben de ambitie om de huidige samenwerking 

uit te bouwen en deze onder te brengen in de toekomstige Regio organisatie. Onderzocht wordt wat 

nodig is om een eigen scholingsinstituut op te richten, hoe de opgedane ervaring kan worden ingezet 

binnen deze academy en op welke manier het wijkzorgaanbod en de basiszorg gefaciliteerd kan worden. 

De Regio academy kan overstijgend scholing organiseren die voldoet aan de behoefte in de regio. 

Naast multidisciplinaire scholing ten behoeve van ketenzorg, chronische zorg en scholing ten behoeve 

van multi-morbiditeit, bestaat vanuit de GEZ verbanden soms behoefte aan scholing bij de wijkprojecten 

of aan scholing voor complexe zorg, wijk- en basiszorg. Binnen het aanbod van de WDH Noordwest 

Utrecht (waaronder de Duodagen) had deze scholing altijd al een belangrijke plek. De capaciteit van een 

scholingsorganisatie biedt hier kansen voor verdere professionalisering. Over de bestaande structuren 

heen kan deze academy overkoepelend kwaliteit borgen, toegepast op de behoeften van de zorg in de 

regio. 

 

Afbeelding 3.4.2 Scholingsambitie KetenzorgNU Academy  

 

Nu persoonsgerichte zorg en eHealth toenemend onderdeel uitmaakt van elk consult maar nog 

onvoldoende concrete handvatten beschikbaar zijn om de meetwaardenconsulten om te zetten in ”eigen 

regie” consulten bestaat behoefte aan een structureel en passend aanbod hierin met een 

programmatische praktijkgerichte aanpak.  
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3.5 Spoedzorg 
Sinds 2016 is de integratie van de HAP Leidsche Rijn en de SEH van het St. Antonius Leidsche Rijn 
gerealiseerd. Er is sprake van een loket, waar zelfmelders na een zorgvuldige triage onder 
verantwoordelijkheid van de huisartsen zorg op de juiste plek ontvangen. Per 1-1-18 is de HAP Woerden 
gesloten en zijn op de HAP Leidsche Rijn extra spreekkamers en wachtruimte gecreëerd. De ervaren 
werkdruk op de HAP was een van de speerpunten in 2018. Hiervoor zijn verbeterplannen gemaakt en 
geëvalueerd. Primair heeft als ondersteunende organisatie een belangrijke faciliterende rol 
waarbij ZorgNU ook haar verantwoordelijkheid heeft. Het is van belang dat de besluitvorming zo wordt 
geregeld dat zeggenschap en de governance op de juiste wijze zijn geborgd. Het is mogelijk in de 
toekomst de HAP te verzelfstandigen en onder te brengen in de regio organisatie en een keten 
spoedzorg te ontwikkelen.     

 
3.6 Innovatie 
Sinds het ontstaan van de huisartsen Coöperatie in Noordwest Utrecht zijn er in de regio al vele 
zorgvernieuwingen tot stand gebracht; veelal vanuit een gezamenlijke inzet door lokale coöperaties en de 
regionale coöperatie ZorgNU en KetenzorgNU. Hierbij een beperkt overzicht:  

 ZonMW subsidie COPD zorgprogramma  

 Subsidie voor CIT (COPD implementatie traject)  

 Implementatie van een KIS met HIS koppeling  

 Implementatie van het Individueel Zorgplan (IZP)  

 ZonMW subsidie voor kwetsbare ouderen programma  

 S3 subsidie voor VRM secundaire preventie o.b.v. een business case  

 eHealth GGZ  

 NDF pilot: persoonsgerichte zorg  

 Kom Verder vanuit Zelfzorg Ondersteund: persoonsgerichte zorg met Raedelijn  

 Implementatie Persoonsgebonden Omgeving (PGO) met KIS koppeling  

 S3 subsidie voor Regionaal Artrose Project  
 
Innovatieve ideeën ontstaan daarbij zowel vanuit betrokken professionals als op regioniveau. Door 
gebruik te maken van een optimale wisselwerking kan verder gebouwd worden aan een innovatieve 
cultuur in de regio. De toekomstige regio organisatie ondersteunt daarbij lokale initiatieven met name 
daar waar projecten de potentie hebben om regionaal opgeschaald te kunnen worden. ZorgNU en 
KetenzorgNU hebben het organisatievermogen voor ontwikkeling en invoering van lokale innovatieve 
projecten én de opschaling. De cohesie van de huisartsen in de regio maakt het mogelijk te werken 
volgens een zwaan, kleef aan principe. Het aanbieden van het juiste platform voor de presentatie en 
verspreiding van innovaties en voor scholing is essentieel. Dit is een belangrijke taak voor de Regio 
organisatie.  Ook lokale innovaties, die niet direct opschaalbaar zijn, zoals bijvoorbeeld eHealth en 
Parkinson netwerk verdienen het getest te worden op hun toegevoegde waarde voor (groepen) patiënten. 
Alertheid is geboden ten aanzien van de timing van projecten. Zijn deze gedreven vanuit nieuwe 
bekostiging systemen of aansluitend bij de te verwachten meerwaarde voor de patiënt? Binnen een 
toekomstig regiobudget zal een vast percentage gereserveerd worden voor zorginnovaties.    

 
3.7 Patiënten participatie  

Met de ontwikkeling van aanbod-gestuurde naar vraag-gestuurde zorg is de rol van de patiënt onmisbaar. 
Deze is inmiddels betrokken bij de ontwerpfase van innovaties. Tevens toetsen patiënten voortdurend of 
nieuw zorgaanbod toegevoegde waarde biedt vanuit het hun perspectief. Dit vraagt ook een andere 
manier om kwaliteit van zorg transparant te maken. Immers tot op heden gebeurt dit veelal op basis van 
het meten van indicatoren vanuit professionele richtlijnen en nauwelijks op basis van beleving ten 
aanzien van de dienstverlening (NPS) en service. Voor de toekomstige regio organisatie ligt hier een 
grote uitdaging om samen met de patiënten en professionals de selectie te maken welke initiatieven 
voldoen aan de principes van Triple Aim.  
KetenzorgNU heeft inmiddels een structurele en constructieve samenwerking met Zorgbelang 
Gelderland. Ook op wijkniveau neemt de participatie (ouderen) toe in de samenwerkingsverbanden. Het 
onderzoek naar patiënt tevredenheid kan via deze samenwerking op een meer professionele wijze 
worden ingericht. Bijvoorbeeld door intelligente verspreiding van PREMS op praktijk – en wijkniveau en 
voor regionale ketenzorg.  
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4. Supra regionaal  

4.1 Trijn 
In 2017 heeft het St. Antonius ziekenhuis tijdens de ALV van ZorgNU haar nieuwe missie en visie 

gepresenteerd. Aansluitend heeft het bestuur samen met KetenzorgNU een heisessie georganiseerd om 

gezamenlijk strategische speerpunten vast te stellen voor de toekomst. Plannen op het gebied van 

ouderenzorg en eHealth worden vanuit hier verder uitgewerkt.  

Het RTPU (Regionaal Transmuraal Platform Utrecht) heeft in 2017 een nieuwe naam gekregen: Trijn.  

Het doel van dit samenwerkingsverband is het ontwikkelen van Regionale Transmurale Afspraken 

(RTA's) en bovenregionale gegevensuitwisseling. De RTA Ouderenzorg en een Transmuraal Incident 

Melding (TIM) systeem zijn ontwikkeld. De RTA’s zijn in een app voor alle leden beschikbaar. Daarnaast 

is een ICT programma gestart met de volgende projecten: 

 Beveiligde E-mail in de zorg regio Utrecht (met o.a. S3 bekostiging).  

 Actueel medicatie dossier (middels implementatie LSP) 

 XDS implementatie (in eerste instantie tussen ziekenhuizen) 

 eHealth en zelfmanagement, een eerste oriënterende invitational heeft in juni 2017 plaats gevonden 

Zie bijlage 1: Jaarplan Trijn  

 

4.2 ICT  
ICT in de eerstelijnszorg is onderhevig aan een sterke dynamiek, zowel inhoudelijk als vanuit de markt. 

Het is binnen Trijn-verband een grote uitdaging om de samenhang te beoordelen van alle eerstelijns en 

transmurale ICT projecten en de betekenis ervan voor toekomstige projecten binnen Trijn. Geconstateerd 

wordt dat IT deskundigheid bij de eerstelijns partijen beperkt is ten opzichte van die in de ziekenhuizen. 

Een gewenste professionalisering is het aanstellen van een gezamenlijke Chief Information Officer (CIO) 

door de toekomstige regio organisaties. Uitgangspunt bij inrichting en samenhang van de ICT 

infrastructuur moet het recent verschenen whitepaper van Nictiz zijn over ICT in de eerstelijnszorg. 

Zie bijlage 2: Whitepaper Nictiz 

4.3 EDAC 
Het door de HUS en Saltro ontwikkelde concept voor verplaatsing van tweedelijns diagnostiek naar 

eerstelijnszorg, heeft inmiddels zijn concrete uitwerking gekregen in het Gezondheidslab in Utrecht. In 

Woerden, onderdeel van de regio, is inmiddels ook gestart met dit concept vanuit een tripartite 

samenwerking tussen de huisartsen, Saltro en het St. Antonius ziekenhuis. De volgende stap is een 

passende organisatievorm met bijpassende governance voor een juridische structuur. De toekomstige 

regio organisaties kunnen hiervoor gezamenlijk optrekken. 

4.4 AVG en gezamenlijke FG 
KetenzorgNU voldoet als organisatie aan de eisen van de nieuwe wet AVG. Samen met 

zusterorganisaties HUS en Unicum is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die de 

compliance bewaakt en via audits op praktijkniveau de invoer in het werkproces gaat borgen. 
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5. Het Vervolgproces  

Onze doelstelling is om alle zorgprofessionals in de regio Noordwest Utrecht te faciliteren om de 
gezondheid van de bevolking te bevorderen en de organisatie van de zorg voor de patiënt te verbeteren 
tegen lagere kosten. Dat willen we bereiken door samen te werken met onze belangrijkste 
stakeholders in de regio.   

 
De ontwikkeling van multidisciplinaire zorg en specifieke ketenzorg is geen doel op zich, maar voegt 
waarde toe aan de huisartsengeneeskundige basiszorg. Een belangrijke overweging hierbij is dat het 
grootste deel van de huisartsgeneeskundige zorg (monodisciplinaire) basiszorg zal blijven en slechts een 
beperkt deel van het zorgaanbod van de huisarts multidisciplinair. De basiszorg dient als basis voor de 
multidisciplinaire zorg en moet daarmee goed geborgd en ondersteund blijven worden.   
 
De kern van dit Regioplan bevat de multidisciplinaire zorgprogramma’s die zijn aangeleverd door de 
samenwerkingsverbanden in de regio. Deze programma’s zijn ontwikkeld door gedreven hulpverleners. In 
de nieuwe O&I bekostiging zullen deze professionals ondersteund moeten worden om de 
zorgprogramma’s te continueren en toekomstige zorgprogramma’s te kunnen blijven ontwikkelen. 
Hiervoor zal in de regio voldoende financiering voor wijk- en regio-management beschikbaar moeten zijn.  
 
Alle wijkgebonden samenwerkingsverbanden in de regio Noordwest Utrecht moeten onder dezelfde 
randvoorwaarden zorg kunnen aanbieden.   

Het Regioplan kan nadat het door de samenwerkingsverbanden, de RvC van KetenzorgNU en de leden 
van ZorgNU is goedgekeurd, worden vastgesteld. Vervolgens is het regioplan de onderlegger voor de 
inkoop O&I per 1 januari 2019. Het beschikbare budget moet voldoende zijn om in 2019 de nieuwe regio 
organisatie op te zetten en de verdere transitie vorm te geven.   
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Bijlage 1: Trijn Jaarplan 2018-2019 

Bekijk het Trijn Jaarplan 2018-2019 

 

  

https://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2018/09/Bijlage-1-Trijn-jaarplan-2018-2019-20180323.pdf
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Bijlage 2: Whitepaper Nictiz 

Whitepaper Nictiz: Toekomst digitalisering eerstelijnszorg huisartsen. 

 

https://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2018/09/Bijlage-2-Nictiz-whitepaper-toekomst-digitalisering-eerstelijnszorg-huisartsen.pdf
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KetenzorgNU is dé organisatie in de regio Noordwest Utrecht 

voor betrokken zorgverleners in de chronische ketenzorg 

 

WWW.KETENZORGNU.NL   
 


