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Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond. Het eerstelijns
samenwerkingsverband heeft de stichting opgericht in mei 2014. Per 1 juli 2014 is het pre-GEZ
contract ingegaan bij Zilveren Kruis, per 2016 zijn wij een GEZ.
Onze GEZ bestaat uit vier kerndisciplines te weten huisartsen, apothekers, psychologen en
fysiotherapeuten. Het samenwerkingsverband heeft tot doel het stimuleren, faciliteren en
ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg binnen Rivieren- en Dichterswijk.
Onze missie:
“Het leveren van geïntegreerde eerstelijnszorg in Rivieren- en Dichterswijk, afgestemd op de
behoefte en zelfredzaamheid van de bewoners. De stichting wil door samenwerking de juiste zorg
op de juiste plek bieden.”
Onze visie:
Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond richt zich op:
•
het optimaliseren van de gezondheidstoestand en het voorkomen van ziekten;
•
het aanbieden van gezondheidszorg dichtbij huis;
•
een effectieve samenwerking van alle zorgverleners in de wijk;
•
het voorkomen van gaten en doublures in het zorgaanbod.
De versterking en continuïteit van de eerstelijns zorg wordt op deze manier op lange termijn
gewaarborgd, in samenhang met andere domeinen (gemeente en tweede lijn).
De eerste 2 jaar hebben we met name intern veel slagen gemaakt richting een stevige
infrastructuur voor samenwerking en het aanscherpen van de ambities. En uiteraard het vormen
van werkgroepen. In 2015 hebben de werkgroepen zich gericht op een gedegen vooronderzoek en
de uitwerking van afspraken in een zorgprogramma. In 2016 was het tijd om de eerste ontwikkelde
zorgprogramma’s te presenteren en voorbereidingen te treffen om steeds meer een stap te maken
de wijk in, extern gericht. In 2017 hebben we projecten afgerond, de communicatie verder
geprofessionaliseerd en hebben we de contacten in de wijk geïntensiveerd. In 2018 is er een
afgeslankte en gefocuste vorm voor GEZ organisatie ingezet met 2 kernthema’s en veel aandacht
voor netwerk.
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1

Gebiedsprofiel

Het primaire werkgebied van Stichting Rivieren- en Dichterswijk is postcode 3521 en 3522 (14.635
inwoners). De huisartsen hadden in 2018 gezamenlijk 12.800 ingeschreven patiënten. Een klein
deel van de patiënten is woonachtig in postcode 3523 of 3526.
Bewoners
Het aantal inwoners in de wijk was volgens gegevens van de gemeente Utrecht rond 14500.
Volgens prognose zal de wijk de komende jaren qua inwoners toenemen.

Bron: WistuData

4

De wijken hebben qua leeftijdsverdeling veel overeenkomsten met de stad Utrecht. Een gemiddeld
jonge populatie, veel inwoners in de leeftijd 25-44 jaar (studenten, starters en jonge gezinnen).

Bron: WistUdata (Rood = Rivierenwijk)

De vergrijzing kent komende jaren een lichte stijging, in lijn met de lichte stijging in Utrecht. Er
zijn significant meer inwoners in de leeftijd 65+ woonachtig in Rivierenwijk dan in de Dichterswijk.
In leefstijl hebben we geen cijfers op buurtniveau. Voor de wijk ZuidWest zag het er in 2016
(laatste meting) zo uit:

Qua etniciteit zag het er in 2018 als volgt uit:

Bron: WistUdata
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Gezondheid
Uit de laatste metingen van de gemeente Utrecht (2018) blijken de volgende gezondheidscijfers.
Waarbij meegenomen dient te worden dat in deze resultaten ook Kanaleneiland is opgenomen.
Deze wijk heeft een geheel andere populatie dan onze wijk. Omdat dit een PDF betreft, is hier
gebruik gemaakt van een digitale link.

https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/upload/publicaties_pdf/190_GEM_8593__Gezondheid_W
ijk_Zuidwest_05.pdf
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2

Stichting Rivieren- en Dichterswijk GEZond

2.1
Organisatiestructuur
Op 9 mei 2014 heeft het eerstelijns samenwerkingsverband ‘Stichting Rivieren- en Dichterswijk’
statutair opgericht. Per 1 juli 2015 is de pre-GEZ-module ingegaan en is het
samenwerkingsverband van start gegaan. Per 1 januari 2016 is de stichting een GEZ.
In het bestuur zijn vier kerndisciplines vertegenwoordigd door twee huisartsen, twee apothekers,
een psycholoog en een fysiotherapeut. Het bestuur is belast met het besturen en het
vertegenwoordigen van de stichting. In het bestuur zijn alle aangesloten praktijken
vertegenwoordigd. Zij zijn een belangrijke verbinding naar de achterban. In de wijk is nog 1
huisarts gevestigd die geen onderdeel wenst uit te maken van het samenwerkingsverband.
De overige deelnemers van de aangesloten praktijken worden betrokken bij de organisatie via
deelname aan een (net)werkgroep, de website, een nieuwsbrief en een tweejaarlijkse bijeenkomst
(vergadering van aangeslotenen).
Het bestuur stelt het jaarplan, de begroting en het jaarverslag vast. Het bestuur keurt ingediende
projectvoorstellen, houdt een vinger aan de pols tijdens de lopende zaken en ziet uiteindelijk een
evaluatieverslag en uiteraard de resultaten van opgeleverde zaken.
De GEZ-coördinator adviseert de voorzitter en het bestuur over de organisatiestructuur en
strategie bij het uitvoeren van de stichtingsactiviteiten. Zoals eerder besproken waren de GEZactiviteiten in de eerste jaren primair naar binnen gericht. Vanaf 2016 zet de organisatie zich in om
meer naar buiten, de wijk in te profileren en samen te werken.

2.1.1 Bestuur
Het bestuur van Stichting Rivieren- en Dichterswijk bestond in 2018 uit de volgende leden:
•
•
•
•

Hans Kamsma, voorzitter
Eline Hofman, algemeen bestuurslid
Bert Nap, penningmeester
Egbert van Mourik, algemeen bestuurslid
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Het bestuur vergaderde eens in de 6-8 weken. De agenda wordt voorbereid door de voorzitter en
coördinator. Een notulist draagt zorg voor de correcte verslaglegging.
Op Google Drive worden de documenten van werkgroepen en het bestuur centraal gearchiveerd.
2.1.2 Werkgroepen
Voor de onderstaande thema’s waren (net)werkgroepen of professionals actief in de wijk of via
stadsbrede werkgroepen:
•
•
•
•
•

Ouderenzorg
GGZ
Extern: ontwikkeling van GEZ naar O&I
Communicatie
Themalunches

2.2
Financiën
Het samenwerkingsverband heeft in 2018 financiering voor de activiteiten ontvangen op basis van
de GEZ module van Zilveren Kruis.
De huisartsen declareren op basis van de ingeschreven patiënten, de gelden komen binnen op de
gezamenlijke rekening van de stichting. Op basis van de begroting en werkelijke inzet worden
gelden besteed. De penningmeester ziet toe op een juiste besteding en draagt zorg voor een
accurate vastlegging in de boekhouding met ondersteuning van een accountant.
De GEZ was in 2018 niet BTW plichtig, maar de declaranten zijn dit wel.
De huisartspraktijken ontvangen een deel van de GEZ gelden om te besteden aan service en
bereikbaarheid van hun praktijken. Deze gelden worden aangewend om de praktijken het hele jaar
open te laten zijn voor de patiënten en om de bereikbaarheid van de praktijken overdag te
vergroten. Denk hierbij aan de telefonische bereikbaarheid tussen 08.00 en 17.00 uur, de
mogelijkheid om via het internet afspraken te maken, of “e-consulten “aan te vragen, of via de
website medicatie te bestellen.
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3

Activiteiten en projecten

Onderstaand een korte weergave van de vorm en activiteiten van ons samenwerkingsverband. Op
de website www.rivierenendichterswijkgezond.nl en op www.geznetwerkutrecht.nl staan ook
toelichtingen over activiteiten van onze GEZ.

3.1

Ouderen

Eline Hofman: ‘Wij als ouderennetwerkgroep hebben gewerkt volgens het basisprogrammma en
hebben daarbij gebruik gemaakt van het stedelijk project OmU 3.0. Hierin is gekeken waar de lacunes
in onze wijk liggen in de samenwerking in de zorg. Om de samenwerking tussen sociaal wijkteam,
thuiszorg en huisartsenzorg te verbeteren hebben deze disciplines de 'Volte training' gevolgd, die ons
via OmU 3.0 werd geadviseerd. Er is een themalunch rondom ouderenzorg georganiseerd. Deze
bijeenkomsten hebben het netwerk in de wijk versterkt.
Uit de Volte training zijn plannen voortgevloeid om te komen tot structurelere samenwerkingsafspraken, een breder gezamenlijk ouderenoverleg en laagdrempelige netwerklunches.
Voorbereiding hiervan zijn vergevorderd en zullen in 2019 hun definitieve vorm krijgen. Het
bestendigen hiervan is ons doel in 2019. Wij hebben in 2018 aan de drie voorwaarden van het
basisprogramma voldaan.’
Helaas zijn er enkele wisselingen geweest in de bezetting van de kerngroep, vooral aan de kant van
het buurtteam en de praktijkondersteuners in de huisartsenzorg.
De leden van de kerngroep zijn momenteel Cornelly van Belle (Buurtzorg), Lisenka van Loon (Careyn),
William van Arnhem (Buurtteam) en Eline Hofman (huisartsenpraktijk de Greev'). Het is de bedoeling
dat er vanuit de huisartsenzorg weer een POH-Somatiek aansluit in 2019.

3.2

GGZ

De doelstelling van het GGZ netwerk is de doorontwikkeling van een eigen project aan de hand van
PvA, maar dan zonder het te willen opschalen in eerste instantie.
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Hans Kamsma: ‘We hebben meerdere bijeenkomsten gehad gericht op casuïstiek en het opzetten
van goede overleggen hierover. Op dit moment zijn er twee overleggen onder dit project. Het
multidisciplinair overleg GGZ waarin de huisartsen, POH-GGZ, psychologen en consulterend
psychiater zitten en dat is gericht op casuïstiek van de ‘common mental health disorders”. Dit overleg
is deels GEZ en deels POH/GGZ gefinancierd. Daarnaast is er het EPA (ernstige psychiatrische
aandoeningen) overleg op de Kaap waar naast de GEZ-deelnemers ook andere zorgaanbieders bij
betrokken zijn (Altrecht, buurtteam). Dit overleg is GEZ gefinancierd.
De GGZ netwerkgroep organiseerde dit jaar een themalunch met als doel ‘netwerken’. Dit deden zij
in de vorm van zogenaamde speeddates en een aantal pitches. Er waren veel (ook stadsbrede)
zorgverleners en organisaties aanwezig. De opbrengst was zeer vruchtbaar.

Daarmee hebben we aan het doel van de nascholing nog niet voldaan, mede omdat in het opzetten
van de overleggen en in mindere mate de themalunch veel werk is gaan zitten. Dit staat echter zeker
nog op de agenda.
Dat is meteen een voornemen voor 2019. Daarnaast willen we de casuïstiek overleggen voortzetten
en de netwerkbijeenkomst structureel maken.
Onze vaste krachten:

•
•
•
•

Aline de Haan, psychiater
Carianne Pranger, POH-GGZ de Kaap
Paul Sival, huisarts
Hans Kamsma, eerstelijnspsycholoog

En dan is er nog een vacature voor een (nieuwe) POH-GGZ van de Greev in dit groepje.
3.3. Databeveiling

Met de komst van de AVG en de vereiste van ZK omtrent verantwoordelijkheid in databeveiliging en
privacy, had de GEZ zich ten doel gesteld hier een werkgroep voor te formeren en eventueel experts
voor in te huren zonodig. Ook was er een bedrag apart gezet voor de GEZ samenwerkingspartners als
zij specifieke aanpassingen aan hun systemen moeten doorvoeren, om dit te bekostigen met GEZ
gelden, zodat zij daarbij gefaciliteerd werden in organisatiekracht.
Echter, in de loop van de tijd bleken de meeste zorgprofessies dit te regelen via zorggroepen, zoals
de huisartsen via de HUS en de fysiotherapeuten via de FUS. Kleinere zorgaanbieders, zoals de
diëtist, kon dit ook doen via een landelijke organisatie. Uiteindelijk blijft er een klein clubje over van
mogelijk psychologen en apothekers die met elkaar inventariseren in 2019 wat zij nog samen zouden
moeten en willen opzetten.
3.4
Communicatie
De werkgroep communicatie is in 2018 niet meer voortgezet. Wel is de website onderhouden, is er
3 maal een nieuwsbrief verstuurd naar in- en externe samenwerkingspartners en werden mensen
uitgenodigd voor themalunches. Voor 2019 is besloten om de notulen van het bestuur ook te delen
met de Raad van Aangeslotenen.
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Wel heeft de GEZ financieel ondersteund bij de aanschaf van met name telefoniesystemen die de
bereikbaarheid en service van de aangesloten praktijken vergroot.

3.5 Themalunches
In 2017 zijn we begonnen met themalunches. Hiervoor verwijzen wij naar het filmpje op GEZ
teevee. In 2018 hebben we 5 keer een themalunch georganiseerd. De laatste keer was een special
in de avond met diner. Een lezing van Machteld Huber over Positieve Gezondheid. Voor deze
bijeenkomst hebben we de hele stad uitgenodigd.
3.6

Overig

3.6.1 O&I
In 2018 is er veel tijd en aandacht geweest voor het proces rondom de transformatie van GEZ naar
O&I. Verschillende bestuursleden hebben deelgenomen aan de stadsbrede overleggen hieromtrent.
Naast deze actieve deelname, hebben zij ook een standpunt ingenomen en dit medegedeeld vanuit
de GEZ in een formele brief.
Een klein stuk uit deze brief d.d. 8 juni 2018
‘Onze GEZ bestaat sinds 2014: we zijn relatief klein en relatief jong. In die jaren zijn we inhoudelijk
gegroeid van een samenwerkingsverband dat probeerde aan de GEZ verplichtingen te voldoen tot
een afgeslankte en dynamische kleine organisatie die de succesvolle en gedragen projecten in ons
GEZ gebied verder uitbouwt. De onderlinge samenwerking in zowel de projecten als de organisatie
is voor ons een grote meerwaarde.
Dat willen we behouden.
In de overgang naar de O&I zien we duidelijke kansen. De samenwerking kan meer door de
beroepsgroepen zelf worden gedragen en krijgt een duidelijke regiofunctie. Daar is een regionale,
in dit geval stadsbrede, governance voor nodig. Het is voor ons belangrijk dát dit goed geregeld
wordt en niet zozeer waar die governance nu terecht komt. Tegelijkertijd houden we voor ogen dat
de GEZ in de kern een multidisciplinair samenwerkingsverband is. Voor ons zijn dan ook de
volgende punten van belang:
•
•
•
•

De governance kent een breed draagvlak
De verschillende in de GEZsen aanwezige disciplines zijn vertegenwoordigd en hebben
invloed
De mogelijkheid om wijkgerichte projecten te draaien blijft behouden en wordt gefinancierd
De wijkgerichte projecten blijven ondersteund door een kleine bestuurslaag op GEZ
niveau.’

3.6.2 Tevredenheidonderzoek
Ook in 2018 heeft het samenwerkingsverband weer een tevredenheidonderzoek gehouden onder
de patiënten in Rivieren- en Dichterswijk. We hebben onderzocht wat de mogelijkheden waren om
een meer verdiepend KTO te doen, maar uiteindelijk hebben we hiervoor geen goede partner
gevonden die alle belangen konden behartigen en hebben we nog een keer conform werkwijze
eerdere jaren het KTO uit laten voeren. Ca. 100 patiënten hebben dit jaar deelgenomen aan het
onderzoek waaruit de volgende zaken naar voren kwamen:
•

De meeste patiënten zijn tevreden over de samenwerking tussen huisarts en andere

zoals de apotheek, fysiotherapeut en/of psycholoog. 96% (n=76)
geeft hierbij aan dat de huisarts goed samenwerkt met andere zorgverleners uit de Rivierenen Dichterswijk.
zorgverleners in de wijk,
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•

•

•

•

De mogelijkheid om een afspraak op een redelijke termijn te maken bij de huisartsen is
door 20% van de respondenten (n=100) met meestal beantwoord en door 72% met
altijd.
De beleving ten aanzien van de openingstijden en telefonische bereikbaarheid is
uitgevraagd door de vraag te stellen of het een probleem was om het gezondheidscentrum
/ de praktijk telefonisch te bereiken. Hier dient aandacht voor te komen.
Groot probleem

15 %

Klein probleem

19 %

Geen probleem

66%

Ten aanzien van de apothekers (97% geeft aan nooit problemen te hebben met de
telefonische bereikbaarheid), fysiotherapeuten en psychologen zijn er geen grote
uitkomstverschillen te signaleren in vergelijking met eerdere resultaten.
Ook in 2018 halen we weer het cijfer ‘8’ voor het gehele zorgverlenersaanbod.

3.7
Doorlopende activiteiten
Naast de projecten zijn er ook de doorlopende activiteiten, o.a.:
•

•
•
•

De GEZ-coördinator neemt deel aan het maandelijkse GEZ coördinatorenoverleg. Daar
worden stadsbrede thema’s besproken en uiteraard was er veel aandacht voor de op
handen zijnde wijziging in de organisatiestructuur van de GEZ’zen in de regio. Door de
korte lijnen kan de coördinator snel contact leggen met ervaringsdeskundigen elders in de
stad om te leren van elkaar en bovendien snel het bestuur informeren waar nodig.
De contacten met de preferente thuiszorgorganisaties, worden onderhouden door Eline
Hofman. De thuiszorgorganisaties zijn ook vertegenwoordigd in de Ouderennetwerkgroep.
Het contact met buurtteam is in principe goed, maar het team daar heeft veel wisselingen,
wat de continuiteit van ons Ouderenprogramma geen goed doet.
Nieuwe zorgverleners in de wijk worden altijd uitgenodigd en in de gelegenheid gesteld zich
voor te stellen en te kijken waar en op welke manier zij eventueel samen kunnen werken
met de GEZ-partners in de wijk. Dit jaar zijn er veel nieuwe GGZ zorgverleners in beeld
gekomen tijdens de GGZ speeddate tijdens 1 van de themalunches.
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