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Inleiding	  
Welkom	  bij	  het	  jaarverslag	  2016	  van	  onze	  praktijk!	  De	  huisartsenzorg	  is	  continu	  in	  beweging	  en	  dat	  
merken	  wij	  bij	  onze	  praktijk	  zeker	  ook.	  Het	  werken	  in	  een	  praktijk	  met	  deze	  populatie	  
(achterstandswijk)	  vergt	  veel	  van	  de	  organisatie,	  mensen	  en	  middelen	  waarbij	  samenwerking	  met	  
partners	  steeds	  belangrijker	  wordt.	  Dit	  is	  terug	  te	  zien	  in	  het	  jaarverslag.	  De	  zorgzwaarte	  in	  de	  wijk	  
Overvecht	  neemt	  steeds	  verder	  toe	  en	  dat	  zet	  druk	  op	  de	  praktijkvoering,	  met	  name	  in	  de	  GGZ	  en	  
ouderenzorg.	  In	  Overvecht	  werken	  we	  met	  het	  integrale	  concept	  krachtige	  basiszorg	  waarbij	  we	  
nauw	  samen	  werken	  met	  het	  sociale	  domein.	  Dit	  is	  nodig	  om	  hier	  goed	  mee	  om	  te	  kunnen	  gaan	  en	  
de	  patiënten	  en	  medewerkers	  gezond	  te	  houden.	  We	  werken	  hieraan	  in	  onze	  praktijk	  met	  alle	  
disciplines	  en	  met	  professionals	  in	  de	  wijk.	  	  Projecten	  zijn	  vooralsnog	  voornamelijk	  op	  subsidiebasis.	  
Het	  verwerven	  van	  structurele	  financiering	  die	  past	  bij	  de	  zorgzwaarte	  is	  een	  voorwaarde	  voor	  
gezonde	  praktijkvoering	  voor	  de	  jaren	  2016	  en	  verder.	  Hierover	  zijn	  nu	  eerste	  afspraken	  gemaakt	  
met	  Zilveren	  Kruis.	  Maar	  dit	  is	  niet	  genoeg,	  de	  landelijke	  financieringssystematiek	  voor	  de	  basiszorg	  
is	  onvoldoende	  van	  toepassing	  op	  deze	  toenemende	  trend	  in	  de	  zorgzwaarte	  bij	  ons	  in	  de	  wijk.	  
	  
In	  het	  verslagjaar	  2016	  is	  er	  een	  combinatie	  gemaakt	  tussen	  het	  kwaliteitsjaarverslag	  van	  de	  
huisartsenpraktijk	  en	  het	  jaarverslag	  van	  OG.	  Voor	  verdere	  informatie	  over	  het	  beleid	  van	  Overvecht	  
Gezond	  wordt	  verwezen	  naar	  het	  jaarverslag	  2016	  van	  Overvecht	  Gezond.	  	  	  	  
	  
Historie	  
Het	  gezondheidscentrum	  de	  Neckar,	  centrum	  voor	  gezondheid	  en	  beweging,	  Werradreef	  1-‐3	  is	  
ontstaan	  in	  2008.	  In	  dat	  jaar	  kwam	  de	  verbouwing	  van	  een	  vleugel	  van	  verpleeghuis	  Tamarinde	  tot	  
stand.	  Van	  1995	  tot	  2014	  werd	  de	  praktijk	  gevormd	  door	  mevrouw	  A.	  Dam	  en	  de	  heer	  M.J.G.	  van	  
Soest.	  Zij	  vormen	  een	  maatschap	  in	  de	  periode	  1995	  tot	  2014.	  In	  2014	  heeft	  Afke	  Dam	  haar	  
werkzaamheden	  als	  huisarts	  neergelegd.	  Sinds	  2015	  werken	  Marc	  van	  Soest	  en	  Martine	  Selles	  samen	  
in	  de	  praktijk	  Selles	  en	  van	  Soest.	  	  	  	  
	  
De	  wijk	  Overvecht	  
In	  de	  wijk	  Overvecht	  woont	  een	  relatief	  groot	  aantal	  kwetsbare	  bewoners.	  De	  cijfers	  laten	  zien	  dat	  in	  
Overvecht	  en	  andere	  achterstandswijken	  de	  zorgconsumptie	  hoog	  is.	  Voor	  dit	  gebied	  met	  relatief	  
veel	  bewoners	  met	  een	  lage	  SES	  is	  er	  een	  extra	  risico	  op	  inzet	  van	  te	  veel	  of	  te	  weinig	  zorg	  en	  
iatrogene	  schade	  (Grafiek	  1).	  
	  

	  
Grafiek	  1	  Vergelijking	  SES	  tussen	  inwoners	  Overvecht	  en	  landelijk	  gemiddelde	  

	  
In	  Overvecht	  wonen	  ruim	  31	  duizend	  mensen,	  ongeveer	  11	  procent	  van	  de	  Utrechtse	  bevolking.	  
Ongeveer	  de	  helft	  is	  van	  allochtone	  afkomst.	  Maar	  liefst	  63	  procent	  heeft	  een	  inkomen	  beneden	  
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modaal	  en	  47	  procent	  is	  laag	  opgeleid.	  Ongeveer	  38%	  van	  de	  inwoners	  geeft	  aan	  moeite	  te	  hebben	  
met	  rondkomen	  (Grafiek	  2).	  Van	  de	  inwoners	  ervaart	  33%	  procent	  hun	  gezondheid	  als	  matig	  of	  slecht	  
(Grafiek	  3).	  	  
	  

	  
Grafiek	  2	  Financiële	  situatie	  inwoners	  Overvecht	  in	  vergelijking	  tot	  Utrecht	  

	  
	  

	  
Grafiek	  3	  Ervaren	  gezondheid	  in	  vergelijking	  tot	  het	  gemiddelde	  in	  Utrecht	  

	  
Veel	  inwoners	  (71%)	  hebben	  één	  of	  meer	  chronische	  aandoeningen.	  Daarbij	  komen	  chronische	  
aandoeningen	  op	  relatief	  jonge	  leeftijd	  voor,	  de	  levensverwachting	  zonder	  chronische	  aandoening	  is	  
35	  jaar.	  	  
Ook	  meervoudige	  problematiek	  komt	  veel	  voor	  onder	  de	  inwoners	  van	  de	  wijk	  Overvecht.	  Van	  de	  
inwoners	  rapporteert	  42%	  een	  stapeling	  van	  4	  of	  meer	  problemen	  en	  risico’s.	  Dit	  is	  hoger	  dan	  
gemiddeld	  in	  Utrecht	  (Grafiek	  4).	  	  
Bron:	  Utrecht	  Overvecht	  Wijkgezondheidsprofiel	  2014	  
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Grafiek	  4	  Stapeling	  van	  problemen	  en	  risico’s	  in	  Utrecht	  en	  Overvecht	  

	  
Door	  de	  gezamenlijke	  inzet	  in	  de	  wijk	  van	  professionals	  om	  de	  focus	  te	  verleggen	  van	  de	  focus	  op	  
ziekte	  en	  het	  bieden	  van	  zorg	  bij	  gezondheidsproblemen	  naar	  de	  gezondheidsbeleving	  en	  
gedragsverandering,	  zijn	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  de	  zorgkosten	  in	  de	  wijk	  gedaald.	  De	  praktijken	  van	  
Overvecht	  Gezond	  en	  de	  partners	  in	  de	  wijk	  zetten	  zich	  gezamenlijk	  in	  om	  deze	  trend	  te	  behouden.	  
Dit	  kan	  alleen	  wanneer	  er	  financiering	  is	  die	  past	  bij	  de	  zorgzwaarte	  van	  de	  praktijkpopulatie.	  	  
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Locatie	  
De	  praktijk	  is	  gevestigd	  in	  een	  vleugel	  van	  het	  verpleeghuis	  Tamarinde,	  een	  onderdeel	  van	  zorggroep	  
Careyn.	  De	  ruimte	  wordt	  van	  Careyn	  gehuurd.	  Tamarinde	  huisvest	  sinds	  2013	  ook	  een	  polikliniek	  van	  
Antonius	  Ziekenhuis,	  een	  apotheek	  (Benu	  Overkapel)	  en	  Saltro.	  De	  huisartsenpraktijk	  is	  in	  2013	  
verbouwd,	  de	  balie	  van	  de	  praktijk	  bevindt	  zich	  in	  dezelfde	  ruimte	  waar	  ook	  Saltro,	  Careyn	  en	  de	  
polikliniek	  zich	  bevindt.	  	  
	  
Missie	  en	  visie	  
De	  praktijk	  is	  aangesloten	  bij	  Stichting	  Overvecht	  Gezond.	  De	  deelnemers	  binnen	  Overvecht	  Gezond	  
willen	  op	  basis	  van	  een	  gezamenlijke	  visie	  op	  de	  zorg	  vorm	  geven	  aan	  de	  werkwijze	  en	  inrichting	  van	  
de	  organisatie.	  De	  organisatie	  wordt	  aangestuurd	  door	  een	  vertegenwoordiging	  van	  de	  aangesloten	  
gezondheidscentra	  in	  de	  wijk.	  
	  
Door	  substitutie	  in	  de	  somatische	  zorg	  en	  GGZ	  wordt	  er	  steeds	  meer	  van	  de	  eerste	  lijn	  gevraagd.	  De	  
transities	  	  in	  de	  langdurige	  zorg	  en	  WMO	  betekenen	  dat	  er	  steeds	  meer	  ouderen	  en	  andere	  
bewoners	  met	  kwetsbaarheid	  (GGZ	  problematiek,	  beperkingen)	  thuis	  in	  de	  wijk	  zullen	  wonen.	  Een	  
sterke	  eerste	  lijn	  is	  cruciaal	  om	  de	  hogere	  en	  complexere	  zorgvraag	  te	  kunnen	  beantwoorden.	  
Daarnaast	  liggen	  er	  kansen	  om	  de	  kwaliteit	  van	  de	  zorg	  te	  verbeteren	  en	  doelmatiger	  in	  te	  richten.	  
Naast	  samenwerking	  binnen	  de	  eerste	  lijn	  is	  de	  samenwerking	  vanuit	  de	  eerste	  lijn	  met	  specialisten	  
en	  het	  sociaal	  domein	  belangrijk	  om	  de	  basiszorg	  te	  versterken.	  Dit	  noemen	  we	  ‘Krachtige	  basiszorg’:	  	  

• Basiszorg:	  medisch	  én	  sociaal	  
• Voor	  alle	  bewoners	  in	  de	  buurt,	  de	  eigen	  regie	  van	  de	  bewoners	  staat	  centraal	  
• Door	  proactief	  samenwerkende	  generalistische	  professionals	  
• Met	  verbinding	  naar	  preventie	  en	  de	  wijk	  
• En	  toegankelijke	  inzet	  van	  specialistische	  deskundigheid	  waar	  nodig	  voor	  consultatie	  en	  

behandeling	  
	  
Het	  uitgangspunt	  voor	  deze	  ontwikkeling	  in	  Overvecht	  is	  het	  4-‐Domeinenmodel.	  Het	  4D	  model	  wordt	  
gebruikt	  om	  methodisch	  gezondheidsrisico’s	  in	  te	  schatten	  en	  om	  de	  zorg	  en	  hulpverlening	  op	  de	  
doelen	  en	  mogelijkheden	  van	  de	  patiënt	  af	  te	  stemmen	  en	  doelmatig	  in	  te	  zetten.	  	  
	  

	  
©Stichting	  Overvecht	  Gezond	  
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De	  centra	  bepalen	  hun	  eigen	  beleid	  binnen	  de	  kaders	  van	  het	  samenwerkingsverband.	  Het	  centrum	  
heeft	  de	  eigen	  missie	  en	  visie	  geëxpliciteerd	  en	  werkt	  aan	  de	  eigen	  en	  gezamenlijke	  speerpunten	  en	  
doelstellingen.	  	  
 
Praktijkorganisatie,	  bereikbaarheid	  en	  beschikbaarheid	  
De	  praktijk	  is	  dagelijks	  geopend	  van	  8:00	  tot	  17:00.	  Gedurende	  de	  openingstijden	  kunnen	  patiënten	  
bij	  de	  praktijk	  terecht	  voor	  spreekuren,	  herhaalrecepten	  en	  (telefonische)	  vragen.	  Daarnaast	  biedt	  de	  
praktijk	  patiënten	  de	  mogelijkheid	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  het	  e-‐mailconsult.	  	  
Herhaalrecepten	  kunnen	  telefonisch	  worden	  aangevraagd,	  aan	  de	  balie,	  via	  het	  inleveren	  van	  lege	  
doosjes	  en	  via	  de	  website.	  Voor	  de	  zorg	  buiten	  de	  reguliere	  openingstijden	  van	  de	  praktijk,	  werkt	  de	  
praktijk	  samen	  met	  Stichting	  Primair	  Huisartsenposten.	  De	  locatie	  van	  huisartsenpost	  Primair	  stad	  
Utrecht	  is:	  Burgemeester	  Fockema	  Andreaelaan	  60.	  Telefonisch	  is	  de	  huisartsenpost	  bereikbaar	  via:	  
0900	  -‐	  450	  1	  450.	  Op	  de	  website	  van	  de	  praktijk	  en	  in	  de	  patiënten	  folder	  zijn	  de	  contactgegevens	  
van	  de	  huisartsenpost	  vermeld.	  
	  
Patiëntenaantal	  en	  patiëntenverdeling	  
Op	  peildatum	  31	  december	  2016	  waren	  er	  3456	  patiënten	  ingeschreven	  in	  de	  praktijk.	  De	  verdeling	  
van	  de	  leeftijd	  staat	  weergegeven	  in	  de	  grafiek	  ‘Leeftijdsclusters	  verdeeld	  naar	  geslacht’	  (Grafiek	  5).	  
Van	  het	  totale	  aantal	  patiënten	  in	  de	  praktijk	  is	  6%	  jonger	  dan	  5	  jaar	  en	  22%	  65	  jaar	  of	  ouder.	  Er	  
hebben	  zich	  het	  afgelopen	  jaar	  344	  patiënten	  ingeschreven	  en	  318	  patiënten	  uitgeschreven.	  In	  totaal	  
is	  de	  praktijk	  gegroeid	  met	  26	  patiënten.	  	  
	  

	  
Grafiek	  5	  Leeftijdsclusters	  naar	  geslacht	  
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De drie meest voorkomende zorgverzekeraars zijn Zilveren Kruis, de centrale verzekeringseenheid CZ  
en VGZ zoals weergegeven in de grafiek ‘meest voorkomende zorgverzekeraars’ (Grafiek	  6).  
 

 
Grafiek	  6	  Meest voorkomende zorgverzekeraars 

 
 
 
Samenwerkingsvorm	  huisartsen	  
Praktijk	  Selles	  en	  van	  Soest	  is	  een	  duopraktijk,	  waar	  nog	  twee	  extra	  huisartsen	  werkzaam	  zijn.	  Er	  is	  
een	  goede	  samenwerking	  met	  de	  fysiotherapeuten	  in	  het	  gezondheidscentrum.	  In	  de	  “Vereniging	  
Gezondheidscentrum	  de	  Neckar”	  zijn	  huisartsenpraktijk	  Selles	  en	  van	  Soest,	  huisartsenpraktijk	  
Baptiste	  en	  de	  fysiotherapeuten	  verenigd.	  	  
De	  praktijk	  is	  daarnaast	  actief	  in	  Overvecht	  Gezond	  en	  neemt	  deel	  aan	  meerdere	  werkgroepen.	  
	  
Samenstelling	  team	  
In	  huisartsenpraktijk	  Selles	  en	  van	  Soest	  werken	  4	  huisartsen,	  4	  doktersassistentes,	  3	  
praktijkondersteuners	  somatiek	  en	  een	  POH-‐GGZ.	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  structurele	  samenwerking	  
tussen	  de	  disciplines.	  In	  2013	  is	  tevens	  een	  praktijkmanager	  gestart	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  
praktijk.	  De	  bezetting	  per	  31	  december	  2016	  is	  als	  volgt:	  
	  
Huisartsen:	  
Bij	  huisartspraktijk	  van	  Selles	  en	  van	  Soest	  werken	  vier	  huisartsen:	  
•	   Marc	  van	  Soest	  (0,6	  FTE,	  praktijkhouder)	  
•	   Martine	  Selles	  (0,6	  FTE,	  praktijkhouder)	  

1931	  

387	  

171	  

142	  

123	  

99	  

86	  
80	  

67	   56	   314	  

Meest	  voorkomende	  zorgverzekeraars	  

1	  Zilveren	  Kruis	  

2	  Centrale	  Verwerkingseenheid	  CZ:	  CZ,	  
Delta	  Lloyd	  en	  OHRA	  

3	  VGZ	  

4	  Menzis	  

5	  Anderzorg	  

6	  U	  Zorg	  

7	  FBTO	  

8	  IZA-‐VNG	  

9	  ONVZ	  verzekeraar	  
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•	   Judie	  Knol	  (0,6	  FTE)	  
•	   Kim	  Edwards	  (0,2	  FTE)	  
	  
Assistentes:	  
•	   Haboon	  Salah	  (0,8	  FTE)	  
•	   Mourad	  el	  Marnissi	  (0,67	  FTE)	  	  
•	   Saskia	  Priester	  (0,58	  FTE)	  
•	   Hanneke	  Boon	  (0,9	  FTE)	  
	  
Praktijkondersteuners:	  
De	  praktijkondersteuners	  zijn	  vooral	  actief	  op	  het	  gebied	  van	  ouderenzorg,	  chronische	  zorg	  en/of	  de	  
GGZ.	  De	  prakrijkondersteuners	  hebben	  een	  zelfstandig	  spreekuur	  en	  werken	  samen	  met	  de	  huisarts.	  	  
• Ilona	  Schuitemaker	  (0,8	  FTE	  Aandachtsgebieden:	  ouderenzorg,	  diabetes	  en	  cardiovasculair	  

risicomanagement)	  
• Petra	  Maas	  (0,21	  FTE,	  Aandachtsgebieden:	  ouderenzorg	  en	  cardiovasculair	  risicomanagement)	  
• Ivanka	  Ros	  (0,21	  FTE,	  Aandachtsgebied:	  diabetes)	  
• Kim	  van	  Lith	  (0,21	  FTE,	  Aandachtsgebied:	  longzorg)	  
• Aleece	  Roosen,	  POH-‐GGZ	  (0,67	  FTE,	  Aandachtsgebied:	  GGZ)	  
	  
Praktijkmanager:	  
•	   Serena	  Bouma	  (0,13	  FTE)	  
	  
Wijkapotheker:	  
• Hariëtte	  Koop	  (0,13	  FTE)	  
	  
	  
Overlegvormen	  
Er	  zijn	  verschillende	  overleg	  vormen	  om	  de	  kwaliteit	  en	  doelmatigheid	  te	  bevorderen.	  Hierbij	  wordt	  
onderscheid	  gemaakt	  tussen	  patiëntgebonden	  overleg,	  niet-‐patiëntgebonden	  overleg	  en	  
beleidsvormend	  overleg.	  	  
Patiëntgebonden	  overleg	  	  
Patiëntgebonden	  overleg	  vindt	  plaats	  wanneer	  dat	  nodig	  is	  voor	  de	  behandeling	  van	  de	  patiënt	  of	  de	  
patiënt	  te	  maken	  heeft	  met	  verschillende	  zorgverleners	  en	  het	  nodig	  is	  de	  zorg	  beter	  op	  elkaar	  af	  te	  
stemmen.	  	  
• De	  praktijkondersteuners	  hebben	  gestructureerd	  overleg	  met	  de	  huisartsen	  over	  patiënten.	  	  
• Dagelijks	  is	  er	  overleg	  met	  de	  assistenten	  over	  patiënten,	  zowel	  mondeling	  als	  via	  de	  

assistentenmodule.	  	  
• De	  huisartsen	  houden	  elkaar	  mondeling	  en	  via	  bulletinberichten	  in	  het	  HIS	  op	  de	  hoogte	  van	  

ingewikkelde	  patiënten,	  bijvoorbeeld	  terminale	  patiënten.	  
• Fysiotherapeuten	  en	  huisartsen	  lopen	  laagdrempelig	  bij	  elkaar	  binnen	  om	  te	  overleggen	  over	  

patiënten.	  
• Elke	  4	  weken	  is	  er	  een	  overleg	  met	  het	  Buurtteam.	  
• De	  wijkapotheker	  (wekelijks)	  en	  de	  apotheker	  van	  Apotheek	  Overvecht	  (maandelijks)	  hebben	  

polyfarmaciebesprekingen	  met	  de	  huisartsen.	  
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Niet-‐patiëntgebonden	  overleg	  	  
Hierbij	  gaat	  het	  bijvoorbeeld	  om	  overleg	  over	  de	  organisatie	  en	  kwaliteit	  van	  zorg.	  	  
• Voor	  de	  chronische	  aandoeningen	  worden	  elk	  half	  jaar	  de	  indicatoren	  doorgenomen	  en	  wordt	  er	  

gekeken	  welke	  acties	  nodig	  zijn	  om	  de	  chronische	  zorg	  te	  verbeteren.	  	  Op	  basis	  van	  de	  
kwaliteitsinformatie	  worden	  ook	  werkafspraken	  gemaakt	  over	  de	  chronische	  zorg.	  	  

• Om	  de	  week	  is	  er	  een	  werkoverleg	  met	  de	  aanwezige	  huisartsen	  en	  assistenten.	  
• 4	  keer	  per	  jaar	  is	  er	  een	  Teamvergadering	  met	  alle	  huisartsen,	  assistenten	  en	  

praktijkondersteuners.	  	  
• De	  huisartsen	  hebben	  tevens	  regelmatig	  een	  huisartsenoverleg.	  

	  
Beleids-‐	  en	  besluitvormingsoverleg	  
Dit	  vindt	  onder	  andere	  plaats	  binnen	  het	  verband	  van	  Overvecht	  Gezond.	  	  
	  
Hoewel	  er	  verschillende	  overlegvormen	  zijn	  op	  praktijk	  en	  wijkniveau	  wordt	  er	  kritisch	  gekeken	  
wanneer	  overleg	  meerwaarde	  heeft,	  overleggen	  kunnen	  ook	  voor	  een	  bepaalde	  periode	  worden	  
ingesteld.	  De	  duur	  van	  de	  overleggen	  is	  ook	  verschillend,	  soms	  kan	  5	  minuten	  al	  genoeg	  zijn	  om	  goed	  
te	  kunnen	  afstemmen	  (Tabel	  1).	  	  	  
	  

	  
Tabel	  1	  Overleg	  structuur	  

	  
Samenwerkingsovereenkomsten	  
	  
Overvecht	  Gezond	  
De	  praktijk	  heeft	  een	  samenwerkingsovereenkomst	  met	  Stichting	  Overvecht	  Gezond	  (OG)	  voor	  
geïntegreerde	  eerstelijnszorg	  (GEZ),	  de	  inzet	  van	  praktijkondersteuning	  GGZ,	  het	  project	  
ouderenzorg	  en	  het	  project	  farmaceutische	  zorg	  (wijkapothekers).	  Overvecht	  Gezond	  is	  het	  
samenwerkingsverband	  van	  verschillende	  gezondheidscentra	  in	  de	  wijk	  Overvecht.	  Samen	  zetten	  
deze	  centra	  zich	  in	  voor	  goede	  zorg	  voor	  de	  inwoners	  van	  de	  wijk	  Overvecht.	  OG	  maakt	  
samenwerkingsafspraken	  met	  zorgaanbieders	  en	  andere	  organisaties	  in	  de	  wijk	  zoals	  het	  Antonius	  
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Huisartsen  X X X
Huisartsen en assistentes X X
Huisarts en verpleegkundigen X X
Huisarts en praktijkondersteuner GGZ X X X
Huisarts en fysiotherapeuten X X 
Huisarts, POH GGZ en buurtteam of maatschappelijk werk X X X 
Overleg	  kernteam	  huisartsenpraktijk 	   	   X	   	   	   X	   	  
POH GGZ (wijk) X X
Assistenten (wijk) X
Multidisciplinair overleg longen (incl. wijkspecialist)  X
Multidisciplinair overleg diabetes (incl. wijkspecialist) X 
Multidisciplinair overleg SOLK X
Farmaceutische Zorg Overleg Overvecht, huisartsen en apothekers (wijk) X X X 
Fysiotherapie overleg Overvecht Gezond X X
Kwaliteitsoverleg Overvecht Gezond X X

Patiëntge
bonden

Niet-
patiëntge
bonden
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ziekenhuis	  (wijkspecialisten),	  de	  buurtteamorganisaties,	  Harten	  voor	  Sport	  (bewegen)	  en	  
thuiszorgorganisaties.	  Het	  uitgangspunt	  hierbij	  is	  de	  juiste	  zorg,	  op	  het	  juiste	  moment	  op	  de	  juiste	  
plaats.	  	  
	  
Gezonde	  wijk	  Overvecht	  
Stichting	  Overvecht	  Gezond!	  heeft	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  Gezonde	  Wijkaanpak	  in	  Overvecht,	  een	  
aanpak	  waarbij	  professionals	  van	  zorg	  en	  welzijnsorganisaties	  in	  de	  wijk	  samen	  met	  de	  Gemeente	  
Utrecht	  werken	  aan	  gezondheidswinst	  voor	  de	  burgers	  door	  betere	  samenwerking	  tussen	  zorg,	  
welzijn	  en	  publieke	  gezondheid.	  	  In	  2016	  is	  het	  programma	  Versnelling	  Overvecht	  gestart	  waar	  
gezondheid	  onderdeel	  van	  uitmaakt.	  De	  gemeente	  investeert	  in	  dit	  meer-‐jaren	  programma.	  Zie	  voor	  
meer	  informatie	  over	  de	  Gezonde	  Wijkaanpak:	  http://www.utrechtgezond.nl/.	  	  	  
	  
Huisartsen	  Utrecht	  Stad	  
Huisartsen	  Utrecht	  Stad	  (HUS)	  is	  een	  samenwerkingsverband	  van	  alle	  Utrechtse	  huisartsen.	  De	  HUS	  
zet	  zich	  in	  voor	  collectieve	  belangenbehartiging	  en	  contractering.	  De	  praktijk	  heeft	  een	  
ketenzorgcontract	  met	  de	  HUS	  voor	  diabetes	  en	  COPD.	  	  
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Werkbelasting	  
Tijdens	  het	  verslagjaar	  was	  de	  contactfrequentie	  per	  1000	  patiënten	  4526.	  Hoe	  de	  verdeling	  
(dubbele)	  consulten	  en	  (dubbele)	  visites	  is	  opgebouwd	  is	  te	  vinden	  in	  de	  grafiek	  ‘contacten	  per	  1000	  
patiënten’	  (Grafiek	  7).	  	  
In	  2016	  is	  een	  analyse	  van	  de	  consultvoering	  van	  de	  praktijken	  gedaan	  door	  Raedelijn	  en	  Overvecht	  
Gezond.	  Uit	  de	  analyse	  blijkt	  dat	  de	  consultvoering	  van	  de	  aangesloten	  praktijken	  anders	  is	  dan	  de	  
NZA-‐norm	  waar	  de	  financiering	  op	  geënt	  is.	  Er	  zijn	  verschillen	  tussen	  de	  praktijken,	  maar	  over	  het	  
algemeen	  vinden	  er	  minder	  korte	  consulten,	  meer	  lange	  consulten,	  minder	  visites	  en	  relatief	  meer	  
telefonische	  consulten	  plaats	  dan	  de	  NZA-‐norm.	  Dit	  heeft	  ook	  consequenties	  voor	  de	  inkomsten	  van	  
de	  praktijken.	  Daarnaast	  vraagt	  de	  zorgzwaarte	  overall	  meer	  inzet	  in	  fte’s	  huisartsen	  en	  
ondersteuning	  (o.a.	  assistenten)	  dan	  de	  NZA-‐norm.	  Dit	  blijkt	  ook	  uit	  de	  analyse.	  Ondanks	  de	  extra	  
inzet	  neemt	  de	  ervaren	  werkbelasting	  in	  de	  praktijken	  toe.	  	  
	  
	  

	  
Grafiek	  7	  Contacten	  per	  1000	  patiënten	  

	  
	  
In	  de	  grafiek	  ‘top	  10	  M&I	  verrichtingen’	  worden	  de	  tot	  10	  M&I-‐verrichtingen	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  
weergegeven	  (Grafiek	  8).	  	  
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12	  

	  

Grafiek	  8	  Top	  10	  M&I	  verrichtingen	  per	  1000	  patiënten	  
	  
Medisch	  handelen	  
In	  dit	  hoofdstuk	  is	  een	  overzicht	  van	  het	  medisch	  handelen	  in	  de	  praktijk	  te	  zien.	  Als	  basis	  daarvoor	  
zijn	  de	  gegevens	  over	  een	  aantal	  chronische	  aandoeningen	  gebruikt,	  namelijk	  DM,	  Astma,	  COPD	  en	  
HVZ.	  Ook	  grafieken	  over	  preventie	  en	  indicatoren	  ketenzorg	  zijn	  in	  dit	  hoofdstuk	  opgenomen.	  Om	  
inzicht	  te	  geven	  in	  het	  aantal	  patiënten	  met	  een	  chronische	  aandoeningen	  volgt	  eerst	  een	  overzicht	  
van	  het	  aantal	  mensen	  met	  DM,	  COPD	  en	  HVZ	  per	  1000	  patiënten	  (Grafiek	  9).	  	  	  
	  

	  
Grafiek	  9	  Aantal	  chronische	  aandoeningen	  per	  1000	  patiënten	  
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Chronische	  zorg	  en	  zorgprogramma’s	  
Binnen	  de	  huisartsenpraktijk	  worden	  verschillende	  zorgprogramma’s	  uitgevoerd.	  De	  praktijk	  heeft	  
zorgprogramma’s	  voor	  de	  chronische	  aandoeningen	  diabetes	  en	  COPD.	  Voor	  de	  uitvoering	  van	  de	  
chronische	  zorgprogramma’s	  diabetes	  en	  COPD	  wordt	  samengewerkt	  met	  de	  zorggroep	  Huisartsen	  
Utrecht	  Stad.	  	  
	  
Binnen	  de	  praktijk	  vindt	  tevens	  een	  spreekuur	  plaats	  voor	  patiënten	  met	  hart-‐en	  vaatziekten	  en	  
astma.	  De	  prevalentie	  van	  een	  aantal	  chronische	  aandoeningen	  is	  te	  vinden	  in	  onderstaande	  tabel.	  
	  
De	  indicatoren	  voor	  de	  chronische	  zorg	  worden	  gedurende	  het	  jaar	  gemonitord.	  Indicatoren	  geven	  
een	  beeld	  van	  de	  kwaliteit	  van	  zorg.	  	  
	  
Voor	  diabetes	  en	  COPD	  zijn	  er	  prestatie-‐indicatoren	  waar	  de	  praktijk	  graag	  aan	  voldoet	  (Tabel	  2).	  De	  
praktijk	  heeft	  in	  2016	  de	  prestatie	  indicatoren	  gehaald.	  Hieronder	  volgt	  een	  overzicht	  van	  de	  
prestatie-‐indicatoren	  met	  bijbehorende	  doelstellingen:	  	  
	  
Diabetes	   Doelstelling	  in	  percentage	  
MDRD	  bepaald	   90	  
Voetcontrole	  uitgevoerd	   80	  
Fundusscreening	  24	  maanden	   80	  

	    COPD	   Doelstelling	  in	  percentage	  
MRC/CCQ	  bekend	   70	  
Rookstatus	  bekend	   80	  
Tabel	  2	  Prestatie-‐indicatoren	  DM	  en	  COPD	  

	  
Hierna	  volgt	  een	  overzicht	  van	  de	  InEen	  indicatoren	  (Tabel	  3	  COPD	  indicatoren,	  Tabel	  4	  DM	  
Indicatoren).	  Alle	  centra	  die	  deelnemen	  aan	  Overvecht	  Gezond	  zijn	  hierin	  opgenomen.	  De	  resultaten	  
van	  deze	  praktijk	  staan	  onder	  Selles	  en	  van	  Soest.	  	  
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Populatie	  zorggroep	  
	         %	  patiënten	  bekend	  met	  COPD	   1,4	   3,2	   2,2	   3,0	   2,3	   2,7	   1,1	  

%	  COPD	  patiënten	  met	  hoofdbehandelaar	  specialist	   41,4	   33,8	   40,2	   35,6	   37,4	   39,0	   29,6	  
%	  COPD	  patiënten	  met	  hoofdbehandelaar	  huisarts	   58,6	   58,5	   56,9	   62,5	   58,9	   59,3	   70,4	  

%	  COPD	  patiënten	  met	  hoofdbehandelaar	  huisarts,	  
maar	  geen	  programmatische	  zorg	  of	  deelname	  aan	  
programma	  ouderenzorg	   23,5	   34,2	   20,7	   24,6	   20,6	   31,4	   15,8	  
%	  COPD	  patiënten	  in	  zorgprogramma	   76,5	   65,8	   79,3	   75,4	   79,4	   68,6	   84,2	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  met	  
inhalatiemedicatie	   100,0	   85,7	   74,4	   82,9	   73,3	   76,5	   66,7	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  met	  
inhalatiemedicatie	  bij	  wie	  inhalatietechniek	  is	  
gecontroleerd	   90,9	   94,4	   93,1	   96,6	   72,7	   92,3	   83,3	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  bij	  
wie	  spirometrie	  is	  gedaan	  in	  de	  afgelopen	  3	  jaar	   100,0	   95,2	   94,9	   100,0	   97,8	   100,0	   100,0	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  bij	  
wie	  functioneren	  (MRC	  of	  CCQ)	  is	  vastgelegd	   90,9	   85,7	   94,9	   97,1	   73,3	   100,0	   77,8	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  bij	  
wie	  mate	  van	  bewegen	  is	  gecontroleerd	   90,9	   90,5	   94,9	  

	  
84,4	   94,1	   77,8	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  van	  
wie	  het	  rookgedrag	  is	  vastgelegd	   100,0	   95,2	   94,9	   97,1	   86,7	   100,0	   88,9	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  van	  
wie	  het	  rookgedrag	  is	  vastgelegd,	  die	  roken	   36,4	   55,0	   43,2	   41,2	   46,2	   35,3	   37,5	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  bij	  
wie	  de	  Body	  Mass	  Index	  berekend	  is	   100,0	   95,2	   94,9	   57,1	   84,4	   88,2	   66,7	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  2	  of	  
meer	  stootkuren	  in	  de	  afgelopen	  12	  maanden	   0,0	   4,8	   12,8	   17,1	   6,7	   17,6	   11,1	  

%	  COPD	  patiënten	  heel	  jaar	  in	  zorgprogramma	  met	  
de	  combinatie	  van	  gegevens	  op	  eerder	  genoemde	  
parameters	  (spirometrie,	  functioneren,	  mate	  van	  
bewegen,	  rookgedrag	  en	  BMI)	   90,9	   81,0	   89,7	  

	  
68,9	   82,4	   66,7	  

Tabel	  3	  COPD	  indicatoren
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%	  patiënten	  bekend	  met	  diabetes	  mellitus	  
type	  2	   7,1	   8,7	   6,2	   9,4	   7,8	   7,8	   8,2	   5,5	  

%	  diabetespatiënten	  met	  hoofdbehandelaar	  
specialist	   11,0	   12,4	   11,4	   10,7	   7,9	   13,6	   12,9	   7,6	  

%	  diabetespatiënten	  met	  hoofdbehandelaar	  
huisarts	   87,6	   84,8	   85,1	   88,3	   90,8	   86,0	   85,4	   91,6	  

%	  diabetespatiënten	  met	  hoofdbehandelaar	  
huisarts,	  maar	  geen	  programmatische	  zorg	  of	  
deelname	  aan	  programma	  ouderenzorg	   2,4	   6,0	   12,6	   8,0	   2,4	   2,0	   2,6	   5,8	  
%	  diabetespatiënten	  in	  zorgprogramma	   97,6	   94,0	   87,4	   92,0	   97,6	   98,0	   97,4	   94,2	  
%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma	  <80jr	  bij	  wie	  LDL	  is	  bepaald	  
in	  de	  afgelopen	  5	  jaar	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	   100,0	  
%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma	  <80	  jr	  bij	  wie	  LDL	  B	  of	  LDLD	  B	  
is	  bepaald	  met	  LDL-‐cholesterolwaarde	  lager	  
dan	  of	  gelijk	  aan	  2,5	  mmol/l	   69,5	   70,7	   67,3	   72,5	   61,6	   57,8	   62,8	   64,1	  

%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma	  dat	  een	  lipidenverlagend	  
medicament	  (bijvoorbeeld	  statines)	  gebruikt	   78,3	   82,1	   73,2	   84,6	   69,5	   74,9	   72,2	   74,2	  
%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma	  bij	  wie	  eGFR	  is	  berekend	  of	  
bepaald	   96,2	   92,3	   94,2	   91,0	   93,3	   91,0	   91,3	   92,8	  
%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma	  met	  urineonderzoek	  
(porties)	  op	  albumine	  of	  albumine/creatinine	  
ratio	   90,6	   88,0	   91,6	   87,8	   86,5	   85,6	   91,3	   88,7	  
%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma	  van	  wie	  het	  rookgedrag	  is	  
vastgelegd	   95,3	   97,4	   100,0	   99,1	   95,7	   95,2	   96,0	   94,8	  
%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma,	  van	  wie	  rookgedrag	  is	  
vastgelegd,	  die	  roken	   17,8	   21,9	   11,6	   15,1	   17,0	   18,9	   18,2	   21,7	  
%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma	  met	  een	  funduscontrole	  in	  
afgelopen	  twee	  jaar	   82,1	   88,9	   95,3	   86,0	   84,0	   89,8	   88,9	   96,9	  

%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma	  met	  een	  voetonderzoek	   95,3	   93,2	   90,0	   94,1	   91,1	   91,6	   87,3	   87,6	  
%	  diabetespatiënten	  heel	  jaar	  in	  
zorgprogramma	  met	  de	  combinatie	  van	  
gegevens	  op	  eerder	  genoemde	  parameters	  
(LDL,	  nierfunctie	  (kreatinineklaring	  en	  
urineonderzoek),	  rookgedrag,	  voetonderzoek	  
en	  oogonderzoek)	   70,8	   73,5	   80,0	   74,2	   68,1	   74,9	   80,2	   81,4	  
Tabel	  4	  DM	  Indicatoren	  
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Preventie,	  cervixscreening	  en	  griepvaccinatie	  
De	  praktijk	  voert	  het	  bevolkingsonderzoek	  baarmoederhalskanker	  uit.	  De	  uitnodigingen	  hiervoor	  
worden	  verzorgd	  door	  de	  organisatie	  voor	  cervixscreening.	  	  
De	  griepvaccinatie	  heeft	  plaatsgevonden	  in	  de	  maand	  oktober.	  In	  onderstaande	  grafiek	  is	  de	  
deelname	  aan	  de	  cervixscreening	  en	  de	  griepvaccinatie	  per	  1000	  patiënten	  weergegeven	  (Grafiek	  
10).	  In	  totaal	  hebben	  er	  in	  2015	  199	  cervixuitstrijkjes	  en	  912	  griepvaccinaties	  plaatsgevonden.	  	  
	  

	  
Grafiek	  10	  Griepvaccinatie	  en	  cervixuitstrijkjes	  per	  1000	  patiënten	  

	  
Bijzondere	  gebeurtenissen	  van	  het	  afgelopen	  jaar	  
In	  het	  team	  zijn	  een	  aantal	  personele	  wisselingen	  geweest.	  Assistente	  Yessica	  Benitez	  Luque	  heeft	  
een	  andere	  werkplek	  gevonden	  en	  Mourad	  el	  Marnissi	  is	  als	  doktersassistent	  in	  de	  praktijk	  gestart.	  	  
In	  oktober	  is	  huisarts	  Judie	  Knol	  in	  de	  praktijk	  komen	  werken.	  Zij	  heeft	  eerder	  bij	  het	  Eerstelijns	  
Centrum	  Carnegiedreef	  gewerkt	  en	  is	  een	  vertrouwd	  gezicht	  in	  de	  wijk.	  Judie	  Knol	  heeft	  het	  
voornemen	  om	  met	  Martine	  Selles	  en	  Marc	  van	  Soest	  te	  gaan	  associëren.	  Dit	  is	  een	  goede	  
ontwikkeling	  voor	  de	  opvolging	  en	  stabiliteit	  van	  de	  praktijk.	  Daarnaast	  is	  Kim	  Edwards	  het	  
huisartsenteam	  komen	  versterken.	  Ellen	  van	  der	  Beek	  en	  Marjolein	  van	  de	  Brink	  zijn	  als	  huisarts	  
gestopt	  bij	  de	  praktijk.	  De	  ouderenverpleegkundige,	  Petra	  Maas,	  heeft	  wegens	  verhuizing	  
aangekondigd	  begin	  2017	  te	  stoppen	  bij	  de	  praktijk.	  Gelukkig	  heeft	  één	  van	  de	  
ouderenverpleegkundigen	  die	  reeds	  in	  de	  wijk	  werkt	  (Ellen	  van	  Ginkel)	  ruimte	  om	  haar	  taken	  over	  te	  
nemen.	  	  
	  
De	  praktijkhouders	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  er	  als	  team	  goed	  wordt	  samengewerkt.	  Met	  een	  nieuw	  
team	  vraagt	  dat	  de	  nodige	  aandacht.	  In	  2016	  is	  er	  een	  teamdag	  georganiseerd	  onder	  externe	  
begeleiding	  dat	  in	  het	  teken	  van	  samenwerking	  en	  communicatie	  stond.	  De	  praktijkhouders	  hebben	  
tijdens	  deze	  dag	  hun	  visie	  op	  de	  praktijk	  uitgebreid	  toegelicht.	  Als	  voorbereiding	  op	  de	  teamdag	  
hebben	  de	  assistenten	  een	  gezamenlijke	  teammiddag	  onder	  begeleiding	  gehad.	  Tijdens	  de	  teamdag	  
zijn	  er	  opdrachten	  geformuleerd	  om	  later	  in	  het	  jaar	  aandacht	  te	  besteden	  aan	  de	  gezamenlijke	  
actiepunten.	  	  	  
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Eén	  van	  de	  assistenten,	  Hanneke	  Boon,	  heeft	  de	  opleiding	  spreekuurondersteuning	  gevolgd.	  Zij	  heeft	  
in	  de	  middag	  een	  eigen	  spreekuur	  waarbij	  ze	  taken	  van	  de	  huisarts	  overneemt.	  Zij	  kan	  zelfstandig	  
kleine	  klachten	  als	  keelpijn,	  tekenbeten,	  verstuikte	  enkels	  en	  brandwonden	  behandelen.	  Het	  doel	  
van	  de	  inzet	  is	  dat	  patiënten	  snel	  terecht	  kunnen	  met	  deze	  klachten	  en	  dat	  de	  druk	  op	  de	  agenda	  van	  
de	  huisarts	  afneemt.	  	  
	  
Kwaliteitsbeleid	  
Accreditatie	  
Alle	  huisartsenpraktijken	  nemen	  deel	  aan	  de	  NPA	  accreditatie.	  De	  NPA	  is	  een	  onafhankelijk	  
kwaliteitsinstituut	  voor	  de	  certificering	  van	  de	  reguliere	  huisartsenzorg.	  De	  praktijken	  worden	  
jaarlijks	  door	  een	  auditor	  bezocht.	  De	  auditor	  toetst	  de	  kwaliteit	  in	  de	  huisartsenpraktijken.	  Dit	  jaar	  
vonden	  de	  audits	  in	  oktober	  plaats.	  Alle	  praktijken	  hebben	  de	  toetsing	  succesvol	  doorlopen.	  Dat	  
betekent	  er	  een	  gerechtvaardigd	  vertrouwen	  is	  dat	  er	  verantwoorde	  zorg	  wordt	  geleverd.	  	  
	  
De	  conclusie	  uit	  de	  toetsing	  is	  dat	  er	  in	  de	  wijk	  heel	  hard	  wordt	  gewerkt	  aan	  kwaliteit	  met	  duidelijke	  
uitgangspunten,	  om	  de	  huisartsenzorg	  toegankelijk	  en	  patiëntgericht	  te	  houden,	  onder	  
omstandigheden	  die	  verre	  van	  ideaal	  zijn.	  De	  auditor	  gaf	  een	  compliment	  aan	  de	  centra	  voor	  de	  inzet	  
en	  de	  moed	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  nieuwe	  structuren	  om	  ook	  in	  deze	  wijk	  goede	  
huisartsgeneeskundige	  zorg	  te	  leveren.	  
	  
Nascholing	  
De	  assistenten	  hebben	  verschillende	  nascholingen	  gevolgd	  in	  2016.	  Hanneke	  Boon	  heeft	  de	  opleiding	  
tot	  spreekuurondersteuner	  succesvol	  afgerond.	  Habon	  Salah	  en	  Hanneke	  Boon	  zijn	  samen	  naar	  een	  
nascholing	  geweest	  in	  het	  Alexander	  Monroe	  Ziekenhuis.	  Mourad	  El	  Marnissi	  is	  naast	  zijn	  
werkzaamheden	  voor	  de	  praktijk	  gestart	  bij	  de	  huisartsenpost	  en	  volgt	  een	  opleiding	  in	  triage.	  
Daarnaast	  hebben	  de	  assistenten	  samen	  met	  Marc	  van	  Soest	  en	  Martine	  Selles	  de	  duo-‐dagen	  
bezocht;	  dit	  is	  een	  nascholing	  waar	  de	  assistenten	  samen	  met	  de	  huisarts	  naartoe	  kunnen.	  	  
	  
Ook	  de	  huisartsen	  hebben	  verschillende	  nascholingen	  gevolgd.	  In	  de	  wijk	  is	  de	  training	  
‘samenwerking	  in	  complexiteit’	  gegeven.	  Martine	  Selles,	  Judie	  Knol,	  Petra	  Maas	  
(ouderenverpleegkundige)	  en	  Aleece	  Roosen	  (POH-‐GGZ)	  hebben	  deze	  training	  gezamenlijk	  gevolgd.	  
Kim	  Edwards	  en	  Martine	  Selles	  hebben	  samen	  een	  nascholing	  van	  het	  Utrechtse	  Achterstandsfonds	  
gevolgd.	  Martine	  Selles	  heeft	  daarnaast	  een	  2-‐daagse	  EKC	  nascholing	  gevolgd.	  Hierdoor	  kan	  de	  
herregistratie	  als	  EKC-‐er	  plaatsvinden	  en	  heeft	  zij	  inspiratie	  opgedaan	  voor	  het	  geven	  van	  onderwijs	  
en	  het	  organiseren	  van	  toetsgroepen.	  Ze	  heeft	  tevens	  de	  basiscursus	  insulinetherapie	  gevolgd	  in	  
2016.	  Judie	  Knol	  is	  naar	  het	  NHG	  congres	  geweest	  en	  heeft	  deelgenomen	  aan	  de	  stedelijke	  SOLK	  
bijeenkomsten	  in	  het	  Diakonessenhuis.	  Daarnaast	  heeft	  zij	  scholing	  gevolgd	  in	  aanpak	  
kindermishandeling	  bij	  de	  LHV.	  	  
Marc	  van	  Soest	  heeft	  de	  CASPIR	  (COPD)-‐	  opvolgcursus	  gedaan	  en	  zijn	  registratie	  daarmee	  met	  3	  jaar	  
verlengd.	  Tevens	  heeft	  hij	  een	  insuline	  opvolgcursus	  gedaan	  en	  nascholingen	  van	  de	  HUS.	  
In	  de	  wijk	  worden	  tot	  slot	  diverse	  nascholingen	  verzorgd	  die	  door	  de	  artsen	  bezocht	  worden,	  zoals	  
het	  FTO,	  MDO	  diabetes,	  	  MDO	  COPD	  en	  MDO	  SOLK.	  	  
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Verslaglegging	  	  
De	  praktijk	  maakt	  gebruik	  van	  het	  huisartseninformatiesysteem	  Promedico	  om	  informatie	  over	  
gezondheid	  en	  zorg	  van	  patiënten	  vast	  te	  leggen.	  De	  huisartsen	  van	  praktijk	  Selles	  en	  van	  Soest	  
registreren	  volgens	  ADEPD.	  De	  praktijk	  is	  aangesloten	  op	  het	  Landelijk	  Schakelpunt	  in	  het	  kader	  van	  
het	  LSP.	  Wanneer	  patiënten	  hiervoor	  toestemming	  geven	  worden	  patiënten	  aangemeld	  op	  het	  LSP.	  	  
	  
Klachtencommissie	  en	  klachtenprocedure	  
Het	  kan	  voorkomen	  dat	  patiënten	  vragen	  of	  klachten	  hebben.	  Patiënten	  kunnen	  hiervoor	  in	  eerste	  
instantie	  bij	  de	  praktijk	  terecht.	  Patiënten	  kunnen	  klachten	  bij	  hun	  zorgverlener	  aangeven	  of	  een	  
klachtformulier	  invullen.	  De	  klachten	  worden	  in	  het	  team	  besproken.	  Daarnaast	  was	  de	  praktijk	  in	  
2016	  aangesloten	  bij	  de	  Regionale	  Klachtencommissie	  Midden	  Nederland.	  
In	  2016	  heeft	  de	  praktijk	  een	  klein	  aantal	  klachten	  gehad.	  Deze	  gingen	  vooral	  over	  wachttijden,	  
bejegening	  en	  dossieroverdracht.	  Wanneer	  een	  klacht	  is	  ingediend	  neemt	  een	  van	  de	  huisartsen	  
contact	  op	  met	  de	  patiënt.	  De	  klachten	  zijn	  naar	  tevredenheid	  van	  de	  patiënten	  opgelost.	  	  
	  
Vanwege	  de	  wet	  klachten	  en	  geschillen	  zorg	  verandert	  per	  1	  januari	  2017	  de	  klachtenprocedure	  van	  
de	  praktijk.	  De	  praktijk	  hanteert	  vanaf	  die	  datum	  de	  model	  klachtenregeling	  van	  de	  LHV,	  InEen	  en	  het	  
NHG.	  Dit	  betekent	  ook	  dat	  de	  interne	  klachtenprocedure	  van	  de	  praktijk	  verandert.	  De	  model	  
klachtenregeling	  is	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  website	  van	  de	  praktijk.	  Voor	  patiënten	  is	  er	  een	  folder	  over	  
de	  klachtenregeling	  beschikbaar.	  	  
	  
Veilig	  incidenten	  melden	  
De	  praktijk	  heeft	  een	  VIM	  procedure	  en	  afspraken	  over	  het	  veilig	  melden	  van	  incidenten.	  Vaak	  
worden	  incidenten	  direct	  opgelost	  en	  wordt	  er	  geen	  VIM	  formulier	  ingevuld.	  In	  2016	  zal	  dit	  
onderwerp	  worden	  geagendeerd	  in	  de	  praktijk.	  In	  2016	  zijn	  er	  6	  VIM-‐meldingen	  geregistreerd.	  In	  
onderstaand	  schema	  staat	  waar	  de	  meldingen	  betrekking	  op	  hadden.	  	  
	  
Onderwerp	   Aantal	  	  
Registratie	  en	  administratie	   2	  
Medisch	  handelen	   2	  
Communicatie	  	   	  
Materiaal,	  apparatuur,	  logistiek	  	   2	  
	  
Verbeterplannen	  	  
Vanwege	  de	  personele	  wisselingen	  in	  het	  team	  wordt	  met	  frisse	  energie	  aan	  kwaliteitsverbetering	  
gewerkt.	  De	  assistenten	  en	  huisartsen	  zijn	  de	  overlegmodule	  in	  het	  HIS	  gaan	  gebruiken,	  waardoor	  
het	  autoriseren	  van	  adviezen	  eenvoudiger	  wordt.	  Er	  is	  een	  nieuwe	  werkafspraak	  ‘nieuwe	  patiënten’	  
gemaakt.	  Als	  gevolg	  daarvan	  wordt	  goed	  bijgehouden	  welke	  patiënten	  zich	  nieuw	  hebben	  
ingeschreven	  en	  of	  hun	  dossier	  reeds	  door	  de	  praktijk	  is	  ontvangen.	  Wanneer	  dossiers	  niet	  
binnenkomen	  is	  daar	  goed	  zicht	  op	  en	  kunnen	  de	  assistenten	  deze	  pro-‐actief	  opvragen.	  	  
Ook	  heeft	  de	  praktijk	  een	  nieuw	  inschrijfformulier	  gemaakt,	  dat	  veel	  gebruiksvriendelijker	  is	  voor	  de	  
patiënten	  en	  assistenten	  en	  een	  professionele	  uitstraling	  heeft.	  In	  het	  kader	  van	  de	  
professionalisering	  is	  ook	  de	  praktijkfolder	  vernieuwd.	  Op	  de	  praktijkfolder	  heeft	  tevens	  een	  
redactieslag	  plaatsgevonden	  door	  een	  tekstschrijver,	  zodat	  deze	  goed	  leesbaar	  is.	  De	  dossiers	  in	  de	  
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voormalig	  apotheekruimte	  zijn	  inmiddels	  in	  een	  afgesloten	  kast	  opgeborgen	  en	  dossiers	  van	  nieuwe	  
patiënten	  worden	  in	  zijn	  geheel	  gescand	  bij	  ontvangst,	  zodat	  een	  papieren	  archief	  op	  termijn	  
overbodig	  is.	  	  	  
	  
Overige	  activiteiten	  
Tot	  slot	  zijn	  de	  huisartsen	  uit	  de	  praktijk	  actief	  in	  de	  wijk	  en	  binnen	  het	  samenwerkingsverband	  
‘Overvecht	  Gezond’.	  Martine	  Selles	  heeft	  namens	  de	  huisartsen	  farmacie	  in	  portefeuille.	  Zij	  neemt	  
namens	  de	  huisartsen	  deel	  aan	  het	  farmaceutische	  overleg	  in	  de	  wijk.	  In	  dit	  overleg	  zijn	  
samenwerking	  en	  gezamenlijke	  beleidsvorming	  voor	  de	  apotheken	  en	  huisartsenpraktijken	  
belangrijke	  speerpunten.	  Ze	  is	  tevens	  coördinator	  en	  EKC	  van	  de	  FTO-‐toetsgroep.	  
Judie	  Knol	  heeft	  Jeugd	  in	  haar	  portefeuille.	  Zij	  neemt	  namens	  de	  huisartsen	  deel	  aan	  beleidsvormend	  
overleg	  rondom	  jeugd	  in	  de	  wijk	  en	  stedelijk.	  Een	  van	  de	  overlegstructuren	  in	  de	  wijk	  is	  de	  driehoek	  
jeugd	  bestaande	  uit	  huisartsen,	  buurtteam	  Jeugd	  en	  Gezin	  en	  JGZ.	  In	  2016	  is	  er	  vanuit	  de	  driehoek	  	  
een	  bijeenkomst	  georganiseerd	  voor	  alle	  medewerkers	  van	  de	  huisartsenpraktijk,	  het	  buurtteam	  en	  
de	  JGZ,	  met	  als	  doel	  de	  samenwerking	  te	  verbeteren.	  Op	  het	  gebied	  van	  jeugd	  GGZ	  zijn	  er	  
consultatieafspraken	  gemaakt	  met	  Indigo	  jeugd.	  Er	  is	  ook	  actief	  deelgenomen	  in	  de	  stedelijke	  
ontwikkelingen	  rondom	  jeugd	  GGZ.	  Daarnaast	  heeft	  Judie	  deelgenomen	  in	  de	  projectgroep	  FitGaaf!	  
in	  Overvecht	  en	  is	  zij	  huisarts-‐ambassadeur	  aanpak	  kindermishandeling	  van	  de	  LHV	  en	  HUS	  
geworden.	  Judie	  neemt	  ook	  deel	  aan	  de	  klankbordgroep	  van	  de	  UFA.	  
Judie	  Knol	  en	  Martine	  Selles	  nemen	  tot	  slot	  ook	  deel	  aan	  de	  heidag-‐commissie	  van	  Overvecht	  
Gezond.	  Uit	  de	  heidag	  zijn	  een	  aantal	  speerpunten	  gekomen	  die	  verder	  worden	  opgepakt	  door	  de	  
heidagcommissie.	  
	  
Gezamenlijke	  speerpunten	  praktijken	  Overvecht	  Gezond	  
De	  praktijk	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  het	  samenwerkingsverband	  Overvecht	  Gezond.	  Binnen	  het	  
samenwerkingsverband	  worden	  een	  aantal	  thema’s	  gemeenschappelijk	  opgepakt.	  In	  het	  najaar	  2016	  
is	  een	  gezamenlijke	  ‘heidag’	  georganiseerd	  met	  de	  huisartsen	  uit	  de	  wijk.	  
	  
Hieronder	  volgt	  een	  omschrijving	  van	  de	  thema’s	  uit	  2016.	  Voor	  verdere	  informatie	  wordt	  verwezen	  
naar	  het	  jaarverslag	  van	  Overvecht	  Gezond.	  	  
	  
Samenwerking	  en	  gezamenlijke	  beleidsontwikkeling	  	  
Binnen	  het	  samenwerkingsverband	  werken	  de	  huisartsenpraktijken	  intensief	  samen	  om	  goede	  zorg	  
voor	  de	  populatie	  te	  kunnen	  realiseren,	  maar	  ook	  om	  de	  medewerkers	  en	  organisaties	  gezond	  te	  
houden.	  Het	  samenwerkingsverband	  wordt	  voor	  een	  groot	  deel	  bekostigd	  uit	  de	  geïntegreerde	  
eerstelijnszorg	  gelden.	  Deze	  financiering	  gaat	  per	  2019	  ingrijpend	  veranderen.	  Tegelijkertijd	  is	  het	  
nodig	  de	  huidige	  organisatievorm	  van	  het	  samenwerkingsverband	  onder	  de	  loep	  te	  nemen	  en	  aan	  te	  
passen	  voor	  de	  toekomst.	  Een	  aantal	  van	  de	  huidige	  bestuurders	  zullen	  de	  komende	  jaren	  hun	  
werkzaakheden	  overdragen	  en	  een	  nieuwe	  generatie	  zal	  de	  bestuurlijke	  taken	  overnemen.	  
Tegelijkertijd	  neemt	  de	  druk	  op	  de	  huisartsenpraktijken	  toe	  en	  dit	  vraagt	  om	  een	  efficiënte	  inrichting	  
van	  de	  organisatiestructuur.	  	  
De	  praktijken	  ervaren	  het	  belang	  van	  de	  samenwerking,	  zowel	  onderling	  als	  met	  andere	  organisaties	  
in	  de	  wijk.	  In	  2016	  is	  er	  een	  start	  gemaakt	  met	  de	  verkenning	  hoe	  de	  praktijken	  in	  de	  toekomst	  willen	  
blijven	  samenwerken.	  Hiervoor	  is	  een	  heidag	  georganiseerd.	  Zo	  goed	  als	  alle	  huisartsen	  hebben	  hier	  
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aan	  deelgenomen.	  Uit	  de	  heidag	  zijn	  een	  aantal	  speerpunten	  gekomen	  die	  verder	  worden	  opgepakt	  
door	  de	  heidagcommissie.	  Dit	  zal	  in	  2017	  een	  vervolg	  krijgen.	  	  
	  
Gezamenlijke	  kwaliteitsontwikkeling	  huisartsenpraktijken	  
Een	  van	  de	  speerpunten	  is	  de	  gezamenlijke	  kwaliteitsontwikkeling.	  In	  2013	  zijn	  de	  
huisartsenpraktijken	  gestart	  met	  gezamenlijke	  ontwikkeling	  van	  cyclisch	  kwaliteitsbeleid	  (NPA).	  De	  
praktijken	  zijn	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  kwaliteit	  in	  de	  praktijk	  maar	  stemmen	  het	  kwaliteitsbeleid	  
in	  toenemende	  mate	  af	  en	  werken	  gezamenlijk	  aan	  protocollen.	  Dit	  gebeurt	  in	  het	  kwaliteitsoverleg.	  
Van	  elke	  praktijk	  is	  ten	  minste	  een	  huisarts	  afgevaardigd	  om	  zitting	  te	  nemen	  in	  het	  
kwaliteitsoverleg.	  De	  praktijken	  worden	  ondersteund	  door	  de	  praktijkmanager	  die	  in	  dienst	  is	  van	  
Overvecht	  Gezond.	  Door	  de	  gezamenlijke	  afstemming	  wordt	  een	  structurele	  verbetering	  in	  de	  
kwaliteit	  en	  veiligheid	  van	  de	  zorg	  binnen	  alle	  praktijken	  nagestreefd.	  	  
	  
In	  2016	  is	  er	  tijdens	  het	  kwaliteitsoverleg	  ruim	  aandacht	  geweest	  voor	  de	  veranderingen	  in	  het	  kader	  
van	  de	  Wkkgz.	  Gezamenlijk	  is	  doorgenomen	  wat	  de	  gevolgen	  zijn	  voor	  de	  huisartsenpraktijken	  van	  de	  
implementatie	  van	  deze	  wet	  en	  hoe	  de	  praktijken	  aan	  deze	  wet	  kunnen	  voldoen.	  Er	  is	  specifiek	  
aandacht	  geweest	  voor	  de	  VIM	  procedure	  in	  de	  praktijken	  en	  de	  model	  klachtenregeling.	  De	  model	  
klachtenregeling	  geldt	  vanaf	  1	  januari	  2017	  voor	  alle	  praktijken.	  	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  audits	  in	  2016	  is	  er	  in	  de	  praktijken	  uitgewisseld	  over	  de	  autorisatie	  van	  
adviezen	  bij	  de	  triage.	  De	  praktijken	  hebben	  laten	  zien	  hoe	  zij	  dit	  doen.	  Het	  verschilt	  per	  praktijk	  en	  
per	  HIS	  hoe	  dit	  is	  ingeregeld.	  Praktijken	  die	  nog	  niet	  waren	  gestart	  met	  het	  autoriseren	  van	  adviezen	  
konden	  leren	  van	  de	  ervaringen	  van	  andere	  praktijken.	  	  
Alle	  praktijken	  hebben	  de	  NPA	  risicoscan	  uitgevoerd.	  De	  resultaten	  zijn	  per	  praktijk	  bekeken	  en	  de	  
gezamenlijke	  grootste	  risico’s	  zijn	  door	  de	  praktijken	  bepaald.	  De	  praktijken	  hebben	  gezamenlijk	  
geëvalueerd	  wat	  dit	  voor	  de	  praktijken	  betekent	  en	  wat	  voor	  beleid	  er	  ingezet	  wordt.	  De	  volgende	  
risico’s	  kwamen	  als	  belangrijkste	  risico’s	  naar	  voren:	  

• Medicatie:	  	  
Er	  is	  geen	  actueel	  overzicht	  met	  de	  medicijnen	  die	  een	  patiënt	  gebruikt,	  waarin	  ook	  
medicijnen	  voorgeschreven	  door	  andere	  artsen	  zijn	  opgenomen.	  
Ook	  komt	  in	  mindere	  mate	  uit	  de	  risicoscan	  naar	  voren:	  Er	  wordt	  een	  fout	  gemaakt	  bij	  het	  
voorschrijven	  van	  medicatie.	  	  

• Bereikbaarheid:	  	  
Een	  patiënt	  kan	  de	  praktijk	  tijdens	  kantooruren	  slecht	  telefonisch	  bereiken.	  

• Werkdruk:	  
Medewerkers	  ondervinden	  een	  te	  hoge	  werkdruk.	  
Werkomstandigheden	  belemmeren	  het	  goed	  functioneren	  van	  medewerkers.	  

• Patiëntgegevens/patiëntdossier:	  
Contactgegevens	  van	  een	  patiënt	  kloppen	  niet.	  
Een	  patiëntendossier	  is	  onvolledig,	  onduidelijk	  of	  onjuist.	  

• Communicatie:	  	  
Een	  patiënt	  kon	  de	  gegeven	  adviezen	  en	  voorschriften	  niet	  begrijpen,	  onthouden	  of	  
uitvoeren.	  

• Privacy	  op	  de	  praktijk:	  
Een	  gesprek	  met	  een	  patiënt	  is	  hoorbaar	  voor	  anderen.	  
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Een	  gesprek	  dat	  gevoerd	  wordt	  binnen	  de	  spreekkamer	  is	  er	  buiten	  hoorbaar	  voor	  anderen.	  
	  
Tot	  slot	  is	  de	  patiëntenenquête	  voorbereid	  en	  zijn	  de	  volgende	  afspraken	  over	  de	  volgende	  
onderwerpen	  geëvalueerd:	  anticoagulantia,	  dossier	  overdracht,	  niet-‐leverbare	  medicijnen.	  	  
	  
	  
Bewegen	  
Het	  beleid	  rond	  bewegen	  voortgezet.	  Het	  succesvolle	  beweegconsult	  is	  gecontinueerd.	  	  
	  
In	  2016	  is	  er	  vanuit	  Overvecht	  deelgenomen	  aan	  de	  Diabetes	  Challenge	  van	  de	  Bas	  van	  de	  Goor	  
foundation.	  	  	  
De	  Diabetes	  Challenge	  is	  een	  landelijk	  programma	  waarin	  lokale	  zorgprofessionals	  uit	  de	  eerste-‐	  en	  
tweedelijns	  diabeteszorg	  een	  lokale	  wandel	  ’challenge'	  organiseren	  om	  de	  gezondheid	  van	  hun	  
patiënten	  te	  verbeteren.	  In	  16	  tot	  20	  weken	  wordt	  er	  wekelijks	  één	  keer	  gezamenlijk	  gewandeld.	  In	  
kleine	  stappen	  trainen	  deelnemers	  en	  zorgprofessionals	  samen	  tot	  de	  Nationale	  Diabetes	  Challenge	  
Week,	  waarin	  men	  een	  soort	  vierdaagse	  samen	  gaat	  lopen.	  	  
De	  Diabetes	  Challenge	  heeft	  niet	  alleen	  een	  positieve	  invloed	  op	  de	  gezondheid	  en	  het	  welbevinden	  
van	  diabetespatiënten,	  maar	  ook	  op	  de	  relatie	  met	  de	  zorgverlener.	  
De	  deelnemers	  zijn	  merendeels	  diabetespatiënten.	  In	  Overvecht	  liepen	  zij	  de	  afgelopen	  maanden	  in	  
twee	  groepen	  en	  trainden	  voor	  een	  betere	  gezondheid.	  En	  dat	  is	  gelukt.	  Veel	  patiënten	  zijn	  in	  
beweging	  gekomen,	  gebruiken	  minder	  medicatie	  en	  zijn	  kilo’s	  kwijtgeraakt.	  In	  het	  begin	  liep	  men	  2	  
kilometer	  maar	  tijdens	  de	  afsluiting	  liepen	  zij	  allemaal	  10	  kilometer!	  Van	  de	  29	  diabetespatiënten	  die	  
in	  2016	  begonnen,	  hebben	  10	  het	  wandelvirus	  blijvend	  te	  pakken	  gekregen.	  Zij	  wandelen	  nu	  nog	  
steeds	  samen!	  
	  
In	  Overvecht	  heeft	  1	  op	  de	  4	  kinderen	  een	  ongezond	  gewicht.	  Overvecht	  Gezond!	  heeft	  in	  
samenwerking	  met	  de	  partners	  uit	  de	  Gezonde	  wijk	  Overvecht	  een	  keuzehulp	  ontwikkeld	  die	  
professionals	  in	  Overvecht	  helpt	  bij	  de	  verwijzing	  en	  ondersteuningsmogelijkheden	  van	  kinderen	  met	  
overgewicht	  en	  obesitas.	  Het	  geeft	  een	  beeld	  van	  de	  samenwerking	  van	  de	  0e,	  1e	  en	  2e	  lijns	  
professionals	  in	  de	  wijk	  Overvecht	  in	  Utrecht	  waarbij	  een	  community-‐aanpak	  wordt	  gehanteerd.	  De	  
keuzehulp	  is	  in	  2016	  geïmplementeerd.	  Daarnaast	  heeft	  Overvecht	  Gezond!	  in	  samenwerking	  met	  
kinderdietiste,	  kinderfysiotherapeut	  en	  jeugdgezondheidszorg	  het	  FitGaaf!	  programma	  opgezet	  en	  
geimplementeerd	  in	  de	  wijk.	  
	  
Voor	  2016	  waren	  er	  geen	  groepsprogramma's	  in	  de	  wijk	  voor	  deze	  kinderen	  en	  hun	  ouders	  om	  
samen	  aan	  gedragsverandering	  en	  een	  gezonde	  leefstijl	  te	  werken.	  In	  het	  kader	  van	  de	  Versnelling	  
Overvecht	  is	  gestart	  met:	  
FitGaaf!	  voor	  kinderen	  van	  4-‐8	  jaar	  
LEFF	  voor	  kinderen	  van	  8-‐13	  jaar	  
Doel:	  Van	  kinderen	  met	  een	  ongezond	  gewicht	  naar	  vitale	  kinderen	  die	  lekker	  in	  hun	  vel	  zitten!	  
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Ouderenzorg	  
In	  2016	  en	  2017	  hebben	  de	  praktijken	  in	  Overvecht	  subsidie	  om	  de	  proactieve	  ouderenzorg	  weer	  
vorm	  te	  geven.	  In	  alle	  praktijken	  is	  een	  ouderenverpleegkundige	  gestart	  en	  samen	  vormen	  ze	  een	  
enthousiast	  team!	  

De	  ouderenverpleegkundigen	  brengen	  de	  populatie	  kwetsbare	  ouderen	  in	  kaart	  en	  inventariseren	  of	  
een	  oudere	  kwetsbaar	  is	  aan	  de	  hand	  van	  evidence	  based	  onderzoek.	  Wanneer	  iemand	  kwetsbaar	  is	  
wordt	  een	  probleemanalyse	  gemaakt	  op	  het	  lichamelijke,	  geestelijke,	  maatschappelijke	  en	  sociale	  
domein.	  Samen	  met	  de	  ouderen	  bepalen	  de	  verpleegkundigen	  wat	  er	  nodig	  is	  voor	  een	  optimale	  
kwaliteit	  van	  leven	  en	  wie	  er	  betrokken	  zijn	  of	  worden.	  	  Met	  het	  netwerk	  wordt	  afspraken	  gemaakt	  
wie	  wat	  gaat	  doen.	  	  

Belangrijk	  in	  deze	  aanpak	  is	  de	  samenwerking	  met	  de	  wijkverpleegkundige.	  De	  
ouderenverpleegkundigen	  en	  wijkverpleegkundigen	  maken	  samen	  afspraken	  wie	  de	  coördinatie	  
heeft.	  Korte	  lijnen	  en	  wederzijdse	  informatie	  zijn	  hierbij	  heel	  belangrijk.	  Het	  uitwerken	  van	  de	  
samenwerking	  tussen	  de	  ouderenverpleegkundige	  en	  wijkverpleegkundige	  is	  dan	  ook	  een	  belangrijk	  
element	  in	  het	  project.	  	  

De	  meerwaarde	  van	  deze	  aanpak	  heeft	  zich	  in	  het	  verleden	  al	  bewezen.	  Ouderen	  en	  hun	  familie	  
vinden	  het	  prettig	  dat	  ze	  een	  vast	  aanspreekpunt	  in	  de	  praktijk	  hebben.	  Ook	  in	  de	  samenwerking	  met	  
andere	  zorg-‐	  en	  hulpverleners	  heeft	  de	  verpleegkundige	  een	  hele	  belangrijke	  rol.	  Niet	  in	  de	  laatste	  
plaats	  wordt	  de	  huisarts	  enorm	  ondersteund.	  	  De	  verpleegkundige	  kan	  in	  de	  thuissituatie	  
inventariseren	  en	  het	  proces	  vervolgen.	  Zo	  kan	  bij	  achteruitgang	  vaak	  een	  acute	  situatie	  voorkomen	  
worden	  en	  als	  er	  zich	  een	  crisis	  voordoet	  dan	  is	  de	  daarvoor	  benodigde	  informatie	  aanwezig	  in	  het	  
dossier.	  	  

Het	  ouderenzorgproject	  wordt	  uitgevoerd	  met	  subsidie	  van	  ZonMw	  en	  duurt	  twee	  jaar.	  Er	  zijn	  
meerdere	  praktijken	  in	  Midden-‐Nederland	  die	  deelnemen	  aan	  dit	  project.	  Eén	  van	  de	  doelen	  van	  het	  
project	  is	  de	  inzet	  om	  de	  ouderenzorg	  structureel	  gefinancierd	  te	  krijgen.	  Onderstaand	  is	  een	  
overzicht	  te	  vinden	  van	  de	  indicatoren	  ouderenzorg	  van	  alle	  praktijken	  binnen	  Overvecht	  Gezond	  
(Tabel	  5).	  	  

	   	  



23	  

	  

Indicatoren	  ouderenzorg	  peildatum	  31-‐12-‐2016	   Overvecht	  
Gezond	  

Totaal	  aantal	  patiënten	  waarop	  subsidie	  is	  gebaseerd	  	   23.521	  
Aantal	  patiënten	  60	  jaar	  en	  ouder	  waarop	  subsidie	  is	  gebaseerd	   4781	  
Aantal	  60	  jaar	  en	  kwetsbaar	  waarop	  subsidie	  is	  gebaseerd	   994	  
Aantal	  60	  plussers	  in	  praktijk	  op	  peildatum	   4756	  
Aantal	  60+	  dat	  op	  de	  peildatum	  uit	  UPRIM	  kwam	  als	  potentieel	  kwetsbaar	   3197	  
Aantal	  60+	  dat	  op	  de	  peildatum	  uit	  UPRIM	  kwam	  als	  potentieel	  kwetsbaar	  in	  %	   67,22%	  
Aantal	  ouderen	  aangeschreven	  GFI	   467	  
Aantal	  GFI	  retour	   406	  
Aantal	  GFI	  retour	  in	  %	   86,94%	  
Aantal	  GFI	  >+=	  4	   288	  
Aantal	  GFI	  >+=	  4	  in	  %	   70,94%	  
Aantal	  patiënten	  die	  bezocht	  zijn	  door	  ouderenverpleegkundigen	   336	  
Aantal	  patiënten	  in	  zorg	  bij	  ouderenverpleegkundigen	   284	  
Tabel	  5	  Indicatoren	  ouderenzorg	  
	  
GGZ	  
Alle	  praktijken	  hebben	  een	  POH-‐GGZ.	  Deze	  zijn	  als	  team	  aangesteld	  bij	  Overvecht	  Gezond	  (totaal	  4	  
fte).	  In	  alle	  praktijken	  heeft	  een	  van	  de	  huisartsen	  GGZ	  in	  portefeuille	  en	  een	  huisarts	  heeft	  de	  GGZ	  
ontwikkeling	  in	  portefeuille	  bij	  Overvecht	  Gezond.	  De	  GGZ	  ontwikkeling	  is	  een	  belangrijk	  speerpunt	  
binnen	  Overvecht.	  De	  POH-‐GGZ’s	  werken	  op	  de	  praktijk,	  maar	  werken	  ook	  samen	  als	  team.	  Eén	  keer	  
in	  de	  drie	  weken	  hebben	  de	  praktijkondersteuners	  werkoverleg.	  Dit	  is	  afwisselend	  een	  
werkbespreking	  en	  casuïstiekoverleg.	  Ook	  hebben	  de	  POH’s	  gezamenlijk	  intervisie.	  Twee	  keer	  per	  
jaar	  hebben	  de	  POH’s	  en	  portefeuillehouders	  een	  teammiddag,	  waarbij	  meer	  uitgebreid	  wordt	  
stilgestaan	  bij	  een	  onderwerp.	  	  
	  
Overvecht	  Gezond	  heeft	  samenwerkingsafspraken	  met	  een	  wijkpsychiater	  De	  wijkpsychiater	  is	  
laagdrempelig	  beschikbaar	  voor	  overleg	  en	  meekijkconsulten.	  Alle	  huisartsen	  kunnen	  een	  beroep	  
doen	  op	  de	  wijkpsychiater.	  Alle	  praktijken	  kunnen	  op	  de	  eigen	  locatie	  meekijkconsulten	  van	  de	  
wijkpsychiater	  inplannen.	  Incidenteel	  is	  ook	  geconsulteerd	  bij	  psychiaters	  van	  FACT	  Altrecht	  en	  Victas	  
(verslavingszorg).	  In	  overleg	  met	  de	  praktijken	  wordt	  de	  consultatiefunctie	  stapsgewijs	  steeds	  verder	  
uitgebreid.	  	  
	  
SOLK	  is	  een	  aandachtspunt	  binnen	  de	  GGZ	  ontwikkeling.	  Het	  zorgprogramma	  SOLK	  is	  in	  2013	  
afgerond	  en	  is	  in	  2014	  geïntroduceerd	  in	  de	  praktijken.	  In	  2015	  is	  er	  periodiek	  een	  MDO	  SOLK	  
georganiseerd.	  Alle	  praktijken	  worden	  jaarlijks	  uitgenodigd	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  MDO	  SOLK.	  
Hierbij	  is	  het	  vaste	  multidisciplinaire	  SOLK	  team	  aanwezig.	  De	  praktijken	  worden	  om	  beurten	  
gevraagd	  	  een	  casus	  in	  te	  brengen	  waarover	  zij	  vragen	  hebben	  en	  waarover	  van	  gedachten	  kan	  
worden	  gewisseld	  met	  het	  SOLK-‐team.	  Het	  MDO	  SOLK	  wordt	  door	  de	  professionals	  positief	  
gewaardeerd	  en	  wordt	  voortgezet	  in	  2017.	  Het	  vaste	  SOLK	  team	  heeft	  in	  2016	  ook	  deelgenomen	  aan	  
SOLK	  bijeenkomsten	  in	  het	  Diakonessenhuis	  om	  de	  samenwerking	  met	  de	  tweede	  lijn	  te	  verbeteren	  
en	  het	  netwerk	  te	  vergroten.	  
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Tevens	  zijn	  er	  verschillende	  groepen	  gestart	  in	  2016.	  Deze	  worden	  als	  zeer	  succesvol	  ervaren.	  	  
	  

• Cursus	  IN	  BEELD.	  Deze	  cursus	  is	  bedoeld	  voor	  mensen	  die	  kampen	  met	  chronische	  klachten	  
en	  (mede)	  hierdoor	  zijn	  vastgelopen.	  In	  de	  cursus	  van	  10	  bijeenkomsten	  wordt	  een	  eerste	  
stap	  gezet	  richting	  activering,	  door	  deelnemers	  te	  laten	  ontdekken	  en	  onderzoeken	  waar	  ze	  
energie	  van	  krijgen	  en	  blij	  van	  worden	  door	  middel	  van	  fotografie	  en	  eigen	  foto's.	  Beelden	  
hebben	  vaak	  meer	  kracht	  dan	  woorden	  en	  door	  fotografie	  wordt	  de	  blik	  naar	  buiten	  gericht.	  	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  cursus	  is	  een	  expositie	  georganiseerd.	  	  

• Empowerment	  Turkse	  vrouwen.	  Er	  is	  een	  nieuwe	  training	  ontwikkeld	  voor	  Turkse	  vrouwen	  
die	  het	  moeilijk	  vinden	  om	  aansluiting	  te	  vinden	  bij	  de	  Nederlandse	  samenleving.	  Het	  doel	  
van	  deze	  trainingen	  is	  het	  zelfvertrouwen	  versterken,	  ontdekken	  van	  eigen	  kracht	  en	  
competenties	  en	  de	  klacht	  omzetten	  in	  kracht.	  	  

• Lessen	  in	  Geluk.	  Lessen	  in	  Geluk	  is	  een	  populaire	  training,	  waar	  mensen	  veel	  baat	  bij	  kunnen	  
hebben.	  In	  6	  actieve	  bijeenkomsten	  gaan	  de	  deelnemers	  samen	  op	  zoek	  naar:	  	  

o Wat	  gelukkig	  maakt;	  wat	  geeft	  energie	  en	  zin	  aan	  je	  leven?	  
o Hoe	  je	  positief	  kunt	  leren	  denken	  en	  hoe	  dat	  je	  stemming	  kan	  verbeteren	  
o Wat	  je	  sterke	  kanten	  zijn	  en	  hoe	  je	  die	  kunt	  gebruiken	  om	  gelukkiger	  te	  worden	  
o Hoe	  je	  elkaar	  kunt	  helpen	  om	  dromen	  in	  praktijk	  te	  brengen	  

	  
	   	  
Project	  Krachtzorg	  
In	  2014	  is	  Overvecht	  Gezond	  i.s.m.	  Zilveren	  Kruis	  gestart	  met	  het	  project	  ‘Krachtzorg’.	  	  De	  opzet	  is	  
een	  programmatische	  integrale	  benadering	  van	  de	  zorg	  voor	  de	  kwetsbare	  bewoners	  in	  de	  wijk.	  Door	  
Nivel	  en	  Zilveren	  Kruis	  worden	  de	  resultaten	  onderzocht.	  	  
De	  bijdrage	  van	  de	  huisartsenpraktijken/eerste	  lijn	  aan	  het	  vormen	  van	  ‘Krachtige	  basiszorg’	  
(medisch	  en	  sociaal)	  in	  de	  wijk	  wordt	  in	  dit	  project	  uitgewerkt.	  Ook	  is	  het	  maken	  van	  afspraken	  met	  
de	  zorgverzekeraar	  onderdeel	  van	  het	  project.	  De	  focus	  van	  Krachtzorg	  is	  de	  groep	  patiënten	  met	  de	  
hoogste	  risico’s	  op	  gezondheidsproblemen	  en	  hoge	  zorgkosten.	  
In	  de	  aanpak	  is	  de	  samenwerking	  met	  de	  buurtteams	  een	  basis.	  De	  samenwerking	  tussen	  het	  
medisch	  en	  sociaal	  domein	  is	  in	  een	  pilot	  in	  Overvecht	  Zuid	  uitgewerkt.	  In	  2015	  zijn	  de	  buurtteams	  
Sociaal	  en	  Jeugd	  &	  Gezin	  in	  alle	  postcodes	  in	  Overvecht	  (en	  in	  alle	  wijken	  in	  de	  stad)	  gestart.	  Deze	  
samenwerking	  wordt	  met	  andere	  disciplines	  uitgebouwd	  zoals	  de	  wijkverpleging,	  GGZ	  en	  
Jeugdgezondheidszorg.	  	  Daarnaast	  is	  een	  concept	  ontwikkeld	  voor	  de	  laagdrempelige	  inzet	  van	  
‘wijkspecialisten’.	  	  
In	  het	  project	  worden	  de	  instrumenten	  en	  werkwijzen	  voor	  dit	  concept	  uitgewerkt:	  de	  
gespreksmethodiek	  in	  de	  spreekkamer	  en	  samenwerkingsafspraken	  (4	  Domeinenmodel),	  een	  
screeningsinstrument	  voor	  signalering	  van	  kwetsbaarheid	  	  en	  de	  registratie	  in	  het	  HIS	  van	  
kwetsbaarheid	  en	  zorgkaart	  (dashboard).	  	  
Om	  goed	  te	  kunnen	  samenwerken	  moeten	  individuele	  professionals	  elkaar	  leren	  kennen,	  elkaars	  
werk	  inhoudelijk	  begrijpen,	  elkaar	  weten	  te	  vinden,	  	  wederzijds	  vertrouwen	  opbouwen	  en	  
gezamenlijk	  visie	  ontwikkelen	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  informatie-‐uitwisseling.	  Dit	  is	  een	  uitdaging	  die	  
voortdurend	  investering	  vraagt.	  Overvecht	  Gezond	  ondersteunt	  dat	  proces.	  	  
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In	  2016	  is	  de	  implementatie	  van	  Krachtzorg	  in	  de	  praktijken	  voortgezet.	  In	  de	  wijk	  zijn	  twee	  
implementatiebegeleiders	  actief	  die	  de	  praktijken	  ondersteunen	  bij	  de	  implementatie.	  De	  
huisartsenpraktijken	  hebben	  formatie	  huisarts	  en	  POH-‐GGZ	  beschikbaar	  om	  de	  implementatie	  vorm	  
te	  geven.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  de	  praktijken	  een	  werkwijze	  ontwikkelen	  die	  past	  bij	  hun	  praktijk.	  
Vandaar	  dat	  bij	  de	  implementatie	  continue	  wordt	  aangesloten	  bij	  de	  vragen	  en	  aandachtspunten	  
vanuit	  de	  praktijken.	  	  
Onderdeel	  van	  het	  project	  is	  de	  vraag	  of	  de	  Intermed	  vragenlijst	  een	  goede	  methode	  is	  om	  
kwetsbaarheid	  in	  maat	  en	  getal	  uit	  te	  kunnen	  drukken.	  Alle	  prakijkondersteuners-‐ggz	  hebben	  in	  2016	  
een	  training	  gevolgd	  in	  de	  Intermed	  vragenlijst	  en	  hebben	  hier	  ervaring	  mee	  opgedaan.	  Hoewel	  de	  
afname	  van	  de	  Intermed	  vragenlijst	  tijdsintensief	  is	  lijkt	  dit	  een	  goede	  methode	  om	  kwetsbaarheid	  te	  
kunnen	  objectiveren.	  	  Het	  jaar	  2016	  was	  het	  laatste	  jaar	  van	  de	  driejarige	  projectperiode.	  De	  
onderzoeksresultaten	  van	  het	  Nivel,	  Zilveren	  Kruis	  en	  Overvecht	  Gezond	  zijn	  bekend	  geworden	  en	  
met	  de	  praktijken	  gedeeld.	  	  
	  
Voor	  uitgebreide	  toelichting	  en	  beschrijving	  van	  de	  gezamenlijke	  speerpunten	  en	  activiteiten	  wordt	  
verwezen	  naar	  het	  jaarverslag	  2016	  van	  Stichting	  Overvecht	  Gezond.	  	  
	  
Jeugd	  
Door	  de	  transities	  in	  de	  jeugdzorg	  was	  het	  nodig	  meer	  aandacht	  aan	  de	  jeugdzorg	  te	  besteden.	  
Binnen	  Overvecht	  Gezond	  heeft	  één	  van	  de	  huisartsen	  jeugdzorg	  in	  portefeuille,	  dit	  is	  een	  van	  de	  
huisartsen	  van	  onze	  praktijken.	  Er	  is	  gestart	  met	  een	  driehoeksoverleg	  tussen	  de	  huisartsen,	  
jeugdgezondheidszorg	  en	  het	  buurtteam	  jeugd	  en	  gezin.	  Eén	  van	  de	  eerste	  vragen	  om	  te	  verhelderen	  
is	  wie	  welke	  rol	  heeft	  en	  hoe	  je	  de	  samenwerking	  rond	  jeugdzorg	  goed	  organiseert.	  Naar	  aanleiding	  
van	  het	  driehoek-‐overleg	  is	  een	  wijk	  brede	  bijeenkomst	  georganiseerd	  waarbij	  deze	  vragen	  centraal	  
stonden.	  Ook	  is	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  rol	  van	  SAVE/Veilig	  Thuis.	  De	  bijeenkomst	  werd	  afgesloten	  
met	  uitwisselen	  hoe	  je	  contact	  legt	  met	  elkaar.	  De	  vragen	  en	  aandachtspunten	  uit	  de	  bijeenkomst	  
zijn	  verder	  opgepakt	  binnen	  het	  driehoek-‐overleg.	  Er	  is	  ook	  structureel	  overleg	  met	  de	  JGZ-‐artsen	  uit	  
de	  wijk.	  	  
Naar	  aanleiding	  van	  het	  bereiken	  van	  het	  budgetplafond	  binnen	  de	  jeugd	  GGZ	  heeft	  Overvecht	  
Gezond	  ook	  actief	  deelgenomen	  in	  de	  stedelijke	  ontwikkelingen	  hieromtrent.	  In	  Overvecht	  zijn	  er	  
consultatieafspraken	  gemaakt	  met	  Indigo	  Jeugd,	  om	  de	  huisartsen	  te	  ondersteunen	  in	  het	  
diagnostisch	  proces.	  In	  2017	  zal	  verder	  gekeken	  worden	  naar	  de	  versterking	  van	  de	  samenwerking	  
met	  buurtteam	  jeugd	  en	  gezin	  in	  de	  jeugdzorg	  en	  de	  randvoorwaarden	  die	  hiervoor	  nodig	  zijn.	  	  
	  
Doelmatig	  voorschrijven	  en	  medicatieveiligheid	  
De	  farmaceutische	  zorg	  aan	  patiënten	  wordt	  steeds	  complexer,	  de	  samenwerking	  tussen	  de	  
huisartsenpraktijk	  en	  apotheek	  wordt	  dan	  ook	  steeds	  belangrijker.	  In	  2015	  is	  in	  Overvecht	  een	  
wijkapotheker	  gestart.	  De	  wijkapotheker	  legt	  de	  verbinding	  tussen	  huisartsenpraktijken	  en	  
apotheken	  waardoor	  een	  extra	  impuls	  wordt	  gegeven	  aan	  de	  samenwerking.	  De	  wijkapotheker	  
faciliteert	  het	  maken	  van	  samenwerkingsafspraken,	  heeft	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  signaleren	  van	  
knelpunten	  en	  oplossingen,	  levert	  een	  bijdrage	  aan	  het	  FTO	  en	  levert	  in	  alle	  praktijken	  patiëntenzorg	  
bij	  polyfarmacie.	  	  
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Doelmatig	  voorschrijven	  
Door	  de	  aandacht	  van	  de	  huisartsen	  en	  de	  gemaakte	  afspraken	  scoren	  alle	  praktijk	  net	  als	  
2015	  op	  de	  doelmatigheidsindicatoren	  maximaal	  (hoogste	  mandje).	  	  
	  
Actueel	  medicatieoverzicht	  
Door	  betere	  elektronische	  samenwerking	  met	  de	  apotheken,	  is	  er	  sneller	  een	  actueel	  
medicatie	  overzicht.	  Voorheen	  moest	  worden	  gewacht	  op	  de	  brief	  van	  de	  specialist	  waarin	  
de	  medicatieverandering	  vermeldt	  staan.	  Nu	  stuurt	  de	  apotheek	  een	  afleverbericht	  naar	  de	  
huisarts	  op	  het	  moment	  dat	  zij	  een	  recept	  voorgeschreven	  door	  een	  specialist	  afleveren.	  
Hiermee	  is	  een	  veiliger	  systeem	  van	  medicatieoverdracht	  gecreëerd	  voor	  de	  patiënt.	  	  
Protocol	  vitamine	  D	  
In	  de	  wijk	  is	  een	  gezamenlijk	  vitamine	  D	  protocol	  i.s.m.	  met	  de	  lokale	  internist	  opgesteld.	  
Hierdoor	  is	  het	  beleid	  in	  alle	  huisartspraktijken	  en	  apotheken	  gelijk.	  	  
	  
Samenwerking	  apotheken,	  huisartsen	  en	  thuiszorg	  
In	  navolging	  van	  de	  geaccrediteerde	  nascholing	  medicatieoverdracht	  (convenant	  
medicatieproces	  midden-‐Nederland)	  van	  2015	  zijn	  er	  in	  2016	  driehoeksoverleggen	  geweest.	  
Hierbij	  zijn	  samenwerkingsafspraken	  gemaakt	  tussen	  apotheek	  en	  huisarts	  over	  de	  baxterrol.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  werkafspraken	  over	  het	  gebruik	  van	  het	  ‘BEM’	  en	  ‘bijlage	  3	  formulier’.	  
Hierdoor	  is	  het	  proces	  veiliger	  is	  voor	  de	  patiënt	  en	  efficiënter	  voor	  de	  praktijken.	  
De	  in	  2015	  opzette	  standaard	  afsprakenlijst	  is	  in	  2016	  bijgehouden	  en	  uitgebreid.	  Hiervoor	  
wordt	  de	  jaarlijks	  portefeuillehouders	  overleg	  farmacie	  gebruikt.	  Deze	  afspraken	  lijst	  (o.a.	  
afspraken	  afkomstig	  van	  het	  FTO)	  is	  gemaakt	  tussen	  apotheek	  en	  huisarts	  waardoor	  er	  meer	  
duidelijkheid	  is	  en	  minder	  telefonisch	  overleg	  tussen	  apotheek	  en	  huisarts.	  	  
In	  de	  wijk	  zijn	  afspraken	  gemaakt	  om	  de	  voorstellen	  van	  ‘het	  Roer	  gaat	  om’	  te	  
implementeren	  in	  de	  praktijk.	  Hierdoor	  zijn	  er	  minder	  administratieve	  lasten	  voor	  de	  
praktijken,	  zoals	  het	  invullen	  van	  machtigingsformulieren	  voor	  incontinentie	  en	  
wondmateriaal.	  
	  
Sinds	  2013	  is	  het	  verplicht	  dat	  de	  huisarts	  een	  verminderde	  nierfunctie	  doorgeeft	  aan	  de	  
apotheek	  zodat	  zij	  de	  juiste	  informatie	  hebben	  om	  medicatie	  af	  te	  leveren.	  In	  2015	  is	  
hiervoor	  aan	  alle	  patiënten	  toestemming	  gevraagd.	  In	  2016	  is	  een	  continue	  proces	  
geïmplementeerd	  waarbij	  bij	  iedere	  nieuwe	  patiënt	  direct	  om	  toestemming	  wordt	  gevraagd	  
en	  de	  nierfunctie	  wordt	  doorgestuurd	  naar	  de	  apotheek.	  Daarnaast	  wordt	  2	  jaarlijks	  een	  lijst	  
met	  verminderde	  nierfunctie	  van	  de	  huisartspraktijk	  naar	  de	  apotheek	  gestuurd.	  	  
	  
De	  IGZ	  heeft	  sinds	  2015	  meer	  aandacht	  voor	  medicatieoverdracht	  en	  medicatiebeoordeling.	  
Medicatiebeoordelingen	  worden	  door	  de	  apotheken	  met	  de	  verschillende	  praktijken	  
gevoerd.	  Hierover	  zijn	  in	  2015	  samenwerkingsafspraken	  Polyfarmacie	  gemaakt	  en	  getekend	  
door	  de	  verschillende	  praktijken.	  Alle	  praktijken	  hebben	  ruim	  voldaan	  aan	  de	  inspectie	  eis	  
van	  15	  uitgevoerde	  medicatiebeoordelingen	  per	  normpraktijk	  (2168	  patiënten).	  De	  
verwachting	  is	  dat	  ook	  in	  2017	  de	  norm	  van	  25	  medicatiebeoordelingen	  per	  normpraktijk	  
wordt	  behaald.	  	  	  
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In	  2016	  zijn	  er	  5	  geaccrediteerde	  FTO’s	  (farmacotherapeutisch	  overleg)	  gehouden	  met	  als	  
onderwerpen:	  corticosteroïden,	  neuropatische	  pijn,	  anemie,	  CVA	  en	  overgangsklachten.	  Alle	  
verslagen	  en	  afspraken	  van	  het	  FTO	  zijn	  inzichtelijk	  voor	  apothekers	  en	  huisartsen	  via	  HA	  
web.	  	  

	  
	  
	  
Doelstellingen	  2017:	  
Voor	  wat	  betreft	  de	  doelstellingen	  wordt	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  de	  doelstellingen	  van	  de	  
praktijk	  en	  de	  doelstellingen	  die	  binnen	  het	  samenwerkingsverband	  Overvecht	  Gezond	  worden	  
gesteld.	  	  
	  
Doelstellingen	  van	  de	  praktijk	  
In	  2017	  staat	  teamvorming	  nog	  steeds	  hoog	  op	  de	  agenda.	  Vooral	  de	  samenwerking	  binnen	  het	  
assistententeam	  is	  een	  belangrijk	  aandachtspunt.	  Verder	  zal	  Judie	  Knol	  gaan	  associëren	  met	  Martine	  
Selles	  en	  Marc	  van	  Soest.	  Marc	  van	  Soest	  heeft	  voornemens	  op	  1	  januari	  2019	  te	  stoppen	  met	  zijn	  
werkzaamheden	  als	  huisarts.	  De	  praktijkoverdracht	  wordt	  reeds	  voorbereid.	  
Daarnaast	  zal	  de	  verdere	  professionalisering	  van	  de	  praktijk	  vormgegeven	  worden,	  door	  het	  maken	  
en	  implementeren	  van	  nieuwe	  werkafspraken.	  Werkafspraken	  rond	  het	  uitwisselen	  van	  medische	  
informatie	  zullen	  expliciet	  de	  aandacht	  krijgen.	  	  
	  
Doelstellingen	  van	  Overvecht	  Gezond	  
De	  doelstellingen	  voor	  2017	  komen	  in	  grote	  lijnen	  overeen	  met	  de	  doelstellingen	  van	  2016.	  Het	  
beleid	  zal	  worden	  gecontinueerd.	  Voor	  de	  centra	  betekent	  dit	  de	  volgende	  doelstellingen	  voor	  2017:	  

• Alle	  centra	  hebben	  een	  uitvoeringsplan	  waarin	  de	  activiteiten	  voor	  de	  GEZ	  zijn	  terug	  te	  
vinden	  

• De	  monitoring	  van	  de	  chronische	  zorg	  wordt	  gecontinueerd.	  De	  indicatoren	  worden	  
besproken	  met	  de	  praktijkondersteuners	  diabetes,	  COPD	  en	  VRM.	  De	  inzet	  is	  om	  de	  
prestatie-‐indicatoren	  met	  de	  praktijk	  te	  halen.	  	  

• Monitoren	  van	  de	  IVM-‐indicatoren,	  verbeterplan	  afstemmen	  met	  de	  AFT-‐er.	  	  
• Deelname	  aan	  het	  FTO,	  het	  MDO	  diabetes	  en	  het	  MDO	  COPD	  
• Op	  praktijkniveau	  wordt	  er	  ten	  minste	  één	  doelstelling	  geformuleerd	  op	  het	  gebied	  van	  GGZ.	  

Ook	  wordt	  er	  een	  casus	  ingebracht	  bij	  het	  MDO-‐solk	  
• De	  ouderenverpleegkundigen	  zetten	  de	  gezamenlijke	  afstemming	  voort	  binnen	  de	  looptijd	  

van	  het	  ouderenzorgproject	  (einddatum	  1	  oktober	  2017)	  
• De	  inzet	  rondom	  Krachtige	  Basiszorg	  wordt	  door	  de	  praktijk	  gecontinueerd.	  Ook	  wordt	  een	  

vervolg	  gegeven	  aan	  het	  implementeren	  van	  het	  dashboard.	  De	  praktijken	  nemen	  deel	  aan	  
de	  scholing	  die	  in	  het	  kader	  van	  de	  Krachtige	  Basiszorg	  georganiseerd	  wordt	  en	  nemen	  deel	  
aan	  het	  onderzoek	  dat	  door	  het	  Nivel	  wordt	  uitgevoerd.	  	  

• Er	  is	  gestructureerde	  aandacht	  voor	  bewegen:	  de	  implementatie	  van	  de	  keuzehulpen	  
(bewegen	  volwassenen	  en	  vitale	  kinderen)	  wordt	  voortgezet	  en	  gemonitord.	  Daarnaast	  
hebben	  de	  praktijken	  overleg	  met	  de	  fysiotherapeuten	  uit	  hun	  centrum	  (of	  waar	  ze	  veel	  mee	  
samenwerken)	  en	  stellen	  ze	  gezamenlijk	  ten	  minste	  één	  verbeterplan	  op.	  	  
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• In	  het	  kader	  van	  de	  wijksamewerking	  zorgen	  de	  centra	  er	  voor	  dat	  de	  contactpersonen	  van	  
de	  buurtteam	  bekend	  zijn	  bij	  de	  huisartsen,	  de	  poh-‐GGZ’s	  en	  de	  ouderenverpleegkundigen.	  
Met	  de	  buurtteams	  worden	  samenwerkingsafspraken	  op	  praktijkniveau	  gemaakt	  en	  MDO’s	  
gehouden.	  Ook	  zijn	  de	  contactpersonen	  van	  de	  wijkverpleegkundigen	  bekend	  bij	  de	  huisarts	  
en	  ouderenverpleegkundigen	  en	  wordt	  ook	  met	  de	  wijkverpleegkundigen	  overlegd/MDO’s	  
gehouden.	  	  

• De	  wijkspecialisten	  (somatisch,	  psychiater,	  SO)	  zijn	  bekend	  bij	  de	  huisartsen.	  Er	  blijft	  
aandacht	  voor	  de	  eerste-‐tweedelijns	  samenwerking:	  de	  ervaringen	  worden	  periodiek	  
besproken	  in	  het	  huisartsenteam	  en	  de	  consultatie	  wordt	  gemonitord.	  	  

• De	  centra	  organiseren	  twee	  multidisciplinair	  centrumbijeenkomsten	  (inhoudelijke	  agenda	  op	  
basis	  van	  uitvoeringsplan)	  

• De	  praktijken	  nemen	  deel	  aan	  de	  gezamenlijke	  kwaliteitsontwikkeling.	  Dit	  jaar	  is	  er	  aandacht	  
voor	  informatie	  beveiliging	  en	  privacy	  beleid	  en	  zal	  zorgmail	  worden	  geïmplementeerd	  
(middel	  om	  veilig	  onderling	  te	  kunnen	  communiceren).	  	  

• De	  gezamenlijke	  inzet	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  GGZ	  zorg	  in	  de	  praktijken	  wordt	  in	  2016	  
voortgezet.	  Zowel	  op	  praktijk	  als	  wijkniveau	  wordt	  hieraan	  gewerkt.	  In	  de	  wijk	  is	  het	  
speerpunt	  de	  kwaliteitsverbetering	  en	  substitutie	  van	  zorg	  voor	  de	  groep	  EPA	  en	  chronische	  
GGZ	  cliënten.	  Vanuit	  Overvecht	  Gezond	  wordt	  ingezet	  op	  versterking	  en	  uitbereiding	  van	  de	  
POH	  GGZ	  functie	  en	  goede	  afspraken	  met	  psychogen	  en	  aanbieders	  van	  specialistische	  zorg	  
om	  maatwerk	  te	  kunnen	  bieden	  in	  behandeling	  en	  korte	  lijnen	  voor	  consultatie	  en	  het	  
opschalen	  en	  weer	  afschalen	  van	  specialistische	  zorg	  wanneer	  nodig.	  
Dit	  jaar	  zal	  weer	  twee	  keer	  een	  teammiddag	  worden	  georganiseerd	  voor	  de	  POH-‐GGZ’s	  en	  
huisartsen	  met	  GGZ	  in	  portefeuille.	  

	  


