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Met trots presenteren wij het eerste jaarverslag van de holding 
UNICUM Huisartsenzorg BV. We zijn het bewogen jaar 2017 begonnen 
als PreventZorg. Deze organisatie is na twee jaren van voorbereiding 
op 2 oktober 2017 getransformeerd in UNICUM Huisartsenzorg. 

De regio centraal
PreventZorg is in 2006 ontstaan als ketenzorgorganisatie in Midden-Nederland. 
Demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zorgvraag en veranderingen in 
de organisatie en financiering van de zorg noopten tot reorganisatie. Het was nodig een 
ondersteuningsorganisatie te vormen die de huisartsen ondersteunt bij het verlenen van goede 
zorg die is afgestemd op de zorgvraag in hun wijk, gemeente en regio. Een regio die is gevormd 
op basis van logische criteria, zoals bijvoorbeeld de adherentiegebieden van ziekenhuizen en de 
gemeentegrenzen. 

Twee krachtige regio-organisaties
Het resultaat van een uitgebreid juridisch traject is het ontstaan van twee regionale huisartsen 
coöperaties UNICUM Zuidoost-Utrecht en UNICUM Zuidwest-Utrecht, die samen eigenaar 
zijn van de regio-georiënteerde werkorganisatie UNICUM. Op deze manier hebben huisartsen 
rechtstreeks invloed op beleid, plannen en ambities in hun eigen regio. Bij het bereiken van hun 
doelen, krijgen zij ondersteuning van de werkorganisatie. De regionalisering in Zuidoost-Utrecht 
krijgt juridisch definitief zijn beslag met de fusie in januari 2018 tussen de UNICUM-organisaties 
in ZOU en de huisartsenorganisaties in Zeist. 

Winkels open tijdens de verbouwing
De reorganisatie had grote impact op de organisatorische, financiële en personele 
onderdelen van de organisatie. Maar tijdens de verbouwing bleven de ‘winkels’ open en 
werd het ‘assortiment’ zelfs uitgebreid. De invoering van het VRM zorgprogramma vergde de 
nodige inzet. Speerpunt hierin is de persoonsgerichte aanpak waarin bijvoorbeeld gedeelde 
besluitvorming en de motivatie van patiënten belangrijke elementen zijn. Deze benadering werd 
enthousiast ontvangen door zowel patiënten als zorgverleners. UNICUM heeft dit jaar de verdere 
ontwikkeling van persoonsgerichte zorg ondersteund. Meerdere praktijken namen deel aan 
pilots waarin zij ervaring opdeden met persoonsgericht werken.
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Het fundament is gelegd, de bouw is nog niet klaar
De komende jaren staat de zorg voor grote veranderingen. Vanuit het vertrekpunt van 
mensgerichte, integrale en populatiegerichte zorg, ondersteunen we de huisartsen ook in hun 
samenwerking met andere disciplines in wijk, gemeente en regio. Zo bouwen we aan een sterke, 
duurzame, regionale eerste lijn. Met de reorganisatie hebben we een stevig fundament gelegd 
om deze transitie in te zetten. Het stelt ons in staat om goed onderbouwde regioplannen te 
maken en goede afspraken te maken over financiering. 

Bedankt voor het vertrouwen
De doorontwikkeling naar de nieuwe regio-organisatie is positief ontvangen door organisaties 
waarmee huisartsen samenwerken, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en gemeenten. De nieuwe 
organisatie staat en dat was niet gelukt zonder de betrokkenheid van de huisartsenleden 
en de gedrevenheid en inzet van de oude en nieuwe huisartsenbestuurders. Zij hebben zich 
hiervoor samen met het team van UNICUM de afgelopen twee jaar ingespannen. Het resultaat 
is een prachtige nieuwe organisatie. Wij - en het hele UNICUM-team - zijn hen daarvoor zeer 
erkentelijk.

Bilthoven, mei 2018  

Directie UNICUM Huisartsenzorg BV 
Jaap van der Horst 
Hans Erik van Helsdingen
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Regionalisering
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2017 stond grotendeels in het teken van de verdere uitwerking van de 
regionalisering van PreventZorg, waarvoor de leden in 2016 groen licht 
gaven. Eind 2017 werd het traject, dat bijna twee jaar in beslag nam, 
juridisch afgerond en was UNICUM Huisartsenzorg een feit.

De PreventZorg holding zet haar activiteiten voort in een nieuwe holding onder de naam 
UNICUM Huisartsenzorg B.V. Voor deze naam is gekozen vanwege de verwijzing naar ‘uniek’ 
en ‘unie’. Dit past goed bij de unieke samenwerking en verbinding die we met de nieuwe 
regiostructuur beogen. 

In dit jaarverslag hanteren we waar mogelijk de nieuwe naam UNICUM Huisartsenzorg. 
Ook als het gaat om verslaglegging over zaken die voor de naamswijziging plaatsvonden 
en die destijds dus onder de naam PreventZorg zijn gedaan. 

Model van de nieuwe organisatie
De PreventZorg Coöperatie is in 2017 gesplitst in twee nieuwe regionale huisartsencoöperaties:

• UNICUM Huisartsenzorg coöperatie Zuidwest-Utrecht

• UNICUM Huisartsenzorg coöperatie Zuidoost-Utrecht

Met ingang van 1 januari 2018 is UNICUM Huisartsenzorg coöperatie Zuidoost-Utrecht gefuseerd 
met Huisartsen Coöperatie Zeist, waardoor één huisartsencoöperatie in de regio ZOU overbleef. 
Ook de huisartsenvereniging ZOU ging op in deze nieuwe coöperatie. Daarnaast fuseerde 
UNICUM Huisartsenzorg B.V. met Huisartsenzorg Zeist B.V.

De organisatie die we hebben vormgegeven in 2017 is schematisch weergegeven in de volgende 
afbeelding: 



UNICUM Huisartsenzorg
Coöperatie Zuidwest-Utrecht

UNICUM Huisartsenzorg
Zuidwest-Utrecht BV

UNICUM Huisartsenzorg
Coöperatie Zuidoost-Utrecht

UNICUM Huisartsenzorg
Zuidoost-Utrecht BV

UNICUM Huisartsenzorg BV

bepalen de strategische agenda 
van de regio

ondersteunt de huisartsen op praktijk-,  
wijk-, en regioniveau - kantoor te Bilthoven

zorgprofessionals sluiten  
ketenzorgcontracten met de eigen regio-BV

zorg
goed voor elkaar
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Afscheid van leden in ’t Gooi 

In goed overleg zijn we met de leden in ’t Gooi tot de conclusie gekomen dat zij zich, in 

het kader van de regionalisering, beter konden aansluiten bij de huisartsenorganisatie in 

het eigen werkgebied. De huisartsleden in ’t Gooi hebben daarom in 2017 hun lidmaatschap 

van Coöperatie PreventZorg opgezegd en de ketenzorgcontracten niet verlengd. De meeste 

huisartsen hebben voor de ketenzorg een contract afgesloten met ketenzorgorganisatie GHO-

GO. UNICUM en GHO-GO hebben nauw samengewerkt om deze overstap zo goed mogelijk te 

laten verlopen voor de huisartsen. 

Stevig fundament
Met het tot stand komen van de nieuwe UNICUM-organisatie is een krachtige basis gelegd 
voor de toekomst. De huisartsen vormen in hun regio nu een duidelijk aanspreekbare 
organisatie voor samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten 
en thuiszorgorganisaties. De huisartsen, verenigd in één coöperatie, kunnen meer regie 
nemen en gezamenlijk de koers voor de eigen regio uitstippelen. Hun betrokkenheid in de 
organisatie is geformaliseerd in de vorm van het huisartsenbestuur van de coöperaties en 
door de verschillende vakcommissies waarin huisartsen meedenken en meebeslissen over het 
inhoudelijke beleid binnen hun eigen regio.

Ruimte voor de regio
UNICUM Huisartsenzorg B.V. heeft als doel kwalitatief hoogstaande, eerstelijns gezondheidszorg 
in Midden-Nederland te bevorderen en te organiseren. De werkorganisatie (B.V.) ondersteunt de 
huisartsen bij wat zij in praktijk, wijk en regio nodig hebben om goede zorg aan hun patiënten 
te kunnen bieden. Waar bij het vroegere PreventZorg het accent lag op de organisatie van de 
ketenzorg, is de organisatie nu gericht op een bredere ondersteuning aan huisartsen. In elke 
regio wordt in 2018 een regioplan ontwikkeld. Daarin staat wat – gezien ontwikkelingen en 
populatie – de regionale aandachtspunten en doelstellingen zijn. Vervolgens wordt bepaald hoe 
de werkorganisatie de huisartsen hierin optimaal van dienst kan zijn.



12

Overzicht directie en bestuursleden in 2017

 

Directie UNICUM BV

Jaap van der Horst

Hans Erik van Helsdingen

Bestuur UNICUM ZWU

Huub Lammers

Marjolijn Beukers

Tom Rebholz

Bestuur UNICUM ZOU

Ellen Meijers

Sjoukje van der Meer

Joost Nijssen (tot 1 januari 2018)

Niels Harkink (per 1 januari 2018)
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Werkgebied UNICUM
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Persoonsgericht
werken
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Subsidie persoonsgericht werken
Begin 2017 kreeg de Stichting PreventZorg een stimuleringssubsidie vanuit Zelfzorg 
Ondersteund om persoonsgericht werken verder uit te rollen binnen het werkgebied van 
UNICUM. De verkregen subsidie bedraagt ruim 97 duizend euro. Deze vormt een aanvulling 
op de inzet van UNMCIUM en als tegenprestatie delen we onze ervaringen met Zelfzorg 
Ondersteund. De zorgverzekeraar volgt de ervaringen van alle zorggroepen die op deze manier 
ondersteund worden. De leerervaringen uit het project geven UNICUM en de verzekeraar input 
om te bepalen wat nodig is om deze manier van werken goed de implementeren en structureel 
te financieren.

Concreet aan de slag 
In 2016 startten vijf praktijken met pilots persoonsgericht werken. In 2017 gingen we met 
nog eens tien praktijken aan de slag. Zorgprofessionals hebben een visie ontwikkeld op 
persoonsgericht werken in hun praktijk. Ze deden ervaring op met video-coaching om 
gespreksvaardigheden aan te scherpen gericht op gezamenlijke besluitvorming. Ze hebben 
gewerkt met vragenkaartjes en vragenlijsten in het kader van consultvoorbereiding en met 
positieve gezondheid als instrument om het andere gesprek te voeren in de spreekkamer.  
Er zijn workshops over hoge bloeddruk georganiseerd en er is gewerkt aan implementatie van 
de ziektelastmeter. 

Geslaagde inspiratiebijeenkomsten persoonsgericht werken
Op 21 maart 2017 en op 24 oktober 2017 organiseerde UNICUM voor de tweede en derde keer een 
inspiratiebijeenkomst over persoonsgericht werken. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht, 
in oktober zelfs door meer dan vijftig deelnemers: bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals en 
door hen uitgenodigde patiënten. 
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Op 21 maart begint de lente. De ideale dag om frisse ideeën en inspiratie op te doen 
rond persoonsgericht werken. Maar ook om de initiatieven die eerder tot bloei kwamen 
te bespreken. En om nieuwe zaadjes te laten ontkiemen. De aanwezige professionals 
deelden ervaringen met elkaar over hun projecten persoonsgericht werken, en konden 
zelf ervaren hoe het is om in een groep aan de slag te gaan met bewegen, ontspanning 
en voeding, en dit alles op een inspirerende locatie met een heerlijke, gezonde maaltijd 
in het Castellum in De Meern.

21 maart
Inspiratie in de lente

Prevent
Zorg

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst persoonsgericht werkenHét recept voor persoonsgericht werken? Dat bestaat niet. We kunnen wel 

een aantal basisingrediënten ontdekken en elkaar inspireren met 
ideeën en helpen met handige tips. 

Vijf huisartsenpraktijken experimenteren met recepten voor persoonsgericht 

werken. Welke ingrediënten en materialen hebben zij tot nu toe gebruikt? En 

wat was het resultaat? Hoe en wat kunnen andere praktijken straks van 

de opgedane kennis en ervaringen leren? Daarover willen we graag van 

gedachten wisselen. Kom je naar de Veldkeuken op woensdagavond  
7 september? Het is een inspirerende plek met een grote moestuin waar  
(h)eerlijke, gezonde ingrediënten en producten centraal staan.  
Meld je direct aan!

We vragen je ook om twee mensen uit te nodigen (hiervoor kun je de 
bijgevoegde uitnodiging gebruiken):

1. Iemand uit een andere PreventZorg-praktijk. Een huisarts, 
praktijkondersteuner of bijvoorbeeld een diëtist. Iemand van wie je 
denkt dat hij of zij interesse heeft in persoonsgericht werken. 2. Een patiënt die als ervaringsdeskundige bij jullie project of praktijk 

betrokken is. 

We kijken ernaar uit je bij de Veldkeuken te ontmoeten!Namens PreventZorg, 



17

Het thema was ‘Zaaien, oogsten en conserveren’. Hoe zorg je ervoor dat 
persoonsgericht werken niet bij pilots en projecten blijft, maar dat dit onderdeel van 
je werkwijze wordt? Ook ging het over reikwijdte. Hoe bereik je een patiënt, een groep 
patiënten, een hele wijk of zelfs een dorp of regio? De oogst van deze avond bestond 
uit inspiratie, nieuwe ideeën en energie om verder te gaan met persoonsgerichte 
zorg in de praktijk. Deelnemers waardeerden de avond goed, blijkt uit de naderhand 
gehouden enquête. 83% van de respondenten zou een volgende keer weer willen 
deelnemen. 

24 oktober
Zaaien, oogsten  
en conserveren
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Implementatie ziektelastmeter
UNICUM faciliteerde in 2017 het gebruik van de ziektelastmeter in de begeleiding van mensen 
met COPD. Het instrument ondersteunt persoonsgericht werken en gedeelde besluitvorming in 
de praktijk. De ziektelastmeter activeert de eigen motivatie van de patiënt om zijn gezondheid 
te verbeteren. En wie zijn leefstijl aanpast, krijgt via de ziektelastmeter op heldere manier in 
beeld wat dit aan gezondheidswinst oplevert. Het instrument kwam in het voorjaar van 2017 
beschikbaar voor praktijken die werken met MicroHIS. Deze praktijken kregen ondersteuning, 
zowel op technisch vlak, als bij de implementatie in de zorg in de vorm van coaching door een 
expertteam en nascholing. 

Hebben we de goede aanpak?
We willen weten of we de goede dingen doen. Wat vinden de praktijken van de ondersteuning 
op het gebied van persoonsgericht werken en wat kunnen we nog verbeteren? Aan ResCon 
(onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gezondheid en duurzaamheid) is gevraagd om 
dit te evalueren. Zij ging in gesprek met UNICUM-medewerkers, zorgverleners en patiënten.  
Op basis van de uitkomsten volgt in 2018 een adviesrapport. 
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‘Het andere gesprek’ - training gespreksvaardigheden 
Hoe zorgt u ervoor dat een patiënt zich tijdens een consult of jaarcontrole gehoord en gezien 
voelt? En hoe kunt u tegelijkertijd ook alle handelingen en vragen die op uw eigen lijstje staan 
tijdens dit consult aan bod laten komen? Tijdens de training Gespreksvaardigheden  
(één middag) kregen deelnemers praktische handvatten om de volgende dag direct in de 
praktijk te brengen. Enkele quotes van de deelnemers in het voorjaar van 2017:

‘Ik wist niet wat ik kon verwachten 
maar vond het een erg leuke 
training!’

‘Goede handvatten, voelde veilig  
om te oefenen’

‘Fijne leerzame nascholing’
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Leefstijl
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Bijdragen aan een goede leefstijl zien we ook als een van onze opdrachten. In het werkgebied 
zijn in 2017 meerdere activiteiten op dit vlak georganiseerd. 

Stoppen met roken
In 2017 zijn er op drie plaatsen binnen het werkgebied van UNICUM ‘Stoppen met roken’-
cursussen georganiseerd (IJsselstein, Wijk bij Duurstede en Bilthoven). De cursus bestaat uit één 
bijeenkomst van vier uur inclusief rookpauzes. Bij elke bijeenkomst waren er meer dan honderd 
rokers aanwezig. UNICUM werkte op dit vlak in 2017 samen met de Stichting Ik Stop Ermee die 
de cursus heeft ontwikkeld. 

Wijk bij Duurstede stopt ermee
In samenwerking met de Stichting Ik stop ermee werd een ‘Stoppen met Roken cursus’ 
georganiseerd in Wijk bij Duurstede. Het aantal deelnemers was boven verwachting hoog. 
Praktijkondersteuner Renate Groenhout van huisartsenpraktijk Voorwijk vertelt: “Er hadden 
zich 150 personen aangemeld, waarvan dertig in de laatste twee dagen. Uiteindelijk kwamen 
er nog twintig extra, dus we moesten flink wat stoelen erbij zetten op het laatste moment. 
Volgens mij was het een geslaagde cursus.” De resultaten op de lange termijn worden 
bijgehouden. 

Bewegen

UNICUM wandelt in Amelisweerd

Diverse bij UNICUM aangesloten praktijken organiseren samen met bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten en diëtisten wandelgroepen om mensen in beweging te brengen. De groepen 
trainen gedurende een aantal maanden om uiteindelijk mee te doen aan een wandelchallenge 
van vier dagen. De deelnemers geven aan het wandelen zeer te waarderen. Ze vallen af, 
sommigen kunnen hun medicatie afbouwen en ook de gezelligheid van het wandelen in een 
groep bleek voor velen waardevol en motiverend. Om de organisatoren en deelnemers een 
extra stimulans te geven, organiseerde UNICUM op 17 juni een wandelbijeenkomst met de 
boswachter in Amelisweerd. 
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Gezonde voeding

Groepseducatie PRISMA

Hoe leer je mensen met een chronische ziekte expert te worden in hun eigen aandoening 
en het heft in eigen handen te nemen? Soms lukt dat beter in een groep. PRISMA is een 
groepseducatie-programma dat zich hierop richt. UNICUM ondersteunde de opleiding tot 
PRISMA-trainer van vijf koppels (POH/diëtist). Direct na de opleiding begon een aantal trainers 
met het organiseren van groepscursussen in de eigen huisartsenpraktijk. Hierbij kregen de 
koppels de nodige hulp: bij het maken van posters en uitnodigingen om patiënten te werven, 
maar bijvoorbeeld ook bij de aanschaf van benodigde presentatie- en oefenmaterialen. Na de 
zomer kwamen alle koppels en de PRISMA-docenten bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. 

Gezonde samenwerking - smakelijk resultaat
Tijdens de braderie in Lopik organiseerden zorgprofessionals de ‘Voel je goed in Lopik’ beurs. 
Hier waren veel lokale partijen op het vlak van voeding, bewegen, ontspanning, zorg & welzijn 
aanwezig. UNICUM ondersteunde bij het maken van promotiematerialen, zoals een folder met 
daarin het leefstijlaanbod in Lopik. 
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GRATIS CURSUS

Heeft u een verhoogde bloeddruk of verhoogd cholesterol?

Of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten?

Wij nodigen u uit voor een gratis cursus!

•	 Wat	betekent	een	verhoogd	risico	op	hart-	en	vaatziekten?

•	 Welk	effect	kan	dit	hebben	op	uw	leven?

•	 Maar	vooral:	wat	kunt	u	zelf	doen	om	de	risico’s	te	verkleinen?

•	 Wat	is	het	effect	van	beweging,	ontspanning	en	voeding?

•	 Welke	problemen	kunt	u	hierbij	tegenkomen	en	hoe	gaan	anderen	hiermee	om?

Betrouwbare informatie

Uw	huisartsenpraktijk	organiseert	in	samenwerking	met	UNICUM	een	cursus	over	

hart-	 en	 vaatziekten.	 Diëtiste	 Bea	 Pinkert	 en	 praktijkverpleegkundige	 Monique	

Vreeken	 geven	 deze	 cursus.	 U	 krijgt	 van	 hen	 juiste	 en	 betrouwbare	 informatie.	

Daarmee	kunt	u	zelf	bepalen	hoe	u	met	uw	aandoening	om	wilt	gaan	in	het	dagelijks	

leven,	op	een	manier	die	bij	u	past.	

Over de cursus

De	 cursus	 bestaat	 uit	 twee	 bijeenkomsten	 van	 2,5	 uur	 en	 vindt	 plaats	 in	 de	

Bethlehemkerk,	Loosdrechtseweg	263	in	Hilversum.	Bij	deelname	dient	u	bij	beide	

bijeenkomsten	aanwezig	te	zijn.	U	mag	uw	partner,	een	familielid,	vriend	of	vriendin	

meenemen.	 Deelname	 aan	 deze	 cursus	 is	 gratis,	 omdat	 we	 dit	 zien	 we	 als	 een	

onderdeel	van	de	begeleiding	die	u	van	ons	krijgt.	

Gratis aanmelden 

U	kunt	zich	opgeven	door	een	mail	te	sturen	aan:

poh@eedenburghhuisartsen.nl

Vermeld	daarbij	uw	naam,	geboortedatum,	de	naam	van	uw	huisarts	en	de	

cursusdata	van	uw	keuze.	Laat	u	ook	even	weten	of	u	iemand	mee	neemt?		

U	ontvangt	van	ons	een	bevestiging	per	mail.

Heeft	u	nog	vragen	of	wilt	u	meer	informatie?		

Stuur	ons	een	e-mail	of	stel	uw	vraag	aan	een	van	de	assistenten.

Wanneer  

wordt de cursus 

gehouden? 

Woensdag 4 april

en woensdag 11 april  

van 19.00 tot 21.30 uur

Donderdag 12 april  

en donderdag 19 april 

van 9.30 tot 12.00 uur

Wij zien uw 

aanmelding graag 

tegemoet!

PRISMA &
Voel je goed 

in Lopik
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ZorgICT & eHEALTH
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De bij UNICUM aangesloten huisartspraktijken werken met VIPLive. 
In 2017 werden nieuwe functionaliteiten toegevoegd, om de 
samenwerking met andere zorgprofessionals te ondersteunen  
en om de communicatie rondom (kwetsbare) patiënten makkelijker  
en veiliger te maken. 

VIP Samenwerken en de VIPapp
Calculus en UNICUM hebben in 2017 samengewerkt aan het ontwikkelen van de 
communicatiemodule in VIP Samenwerken om afstemming rondom het zorgproces makkelijker 
én veilig maken. Na pilots bij diverse UNICUM praktijken kwam de module in augustus voor alle 
aangesloten praktijken beschikbaar: op de computer vanuit VIPSamenwerken en via de VIPapp 
op de mobiele telefoon en tablet. 

Via de communicatiemodule kunnen zorgprofessionals op beveiligde wijze over en met 
een patiënt communiceren. Ze kunnen een gesprek beginnen met een of meerdere 
zorgprofessionals, en/of met de patiënt (of mantelzorger) zelf. Deelnemers aan dit gesprek 
kunnen ook het patiëntenoverzicht van de betreffende patiënt zien. Ook kan hier een 
gezamenlijk zorgplan worden ingevuld en gedeeld. In 2017 zijn er bijeenkomsten voor POH’s, 
huisartsen en wijkverpleegkundigen georganiseerd om het werken met de VIP app te 
instrueren.

Trijn Digitaal & Veilig email
UNICUM participeerde in het door Trijn digitaal gecoördineerde project Veilig e-mailen in de 
Zorg. Bij UNICUM aangesloten huisartsen konden zich aanmelden voor kosteloze inrichting 
van veilig e-mail in hun praktijk. Het doel? Veilig kunnen communiceren met andere 
zorgprofessionals en met patiënten. 
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Implementatie tool palliatieve zorg
Hoe maak je de wensen en behoeften van een patiënt in de palliatieve fase bespreekbaar?  
In de praktijk blijkt dit best lastig. Daarom ontwikkelden academisch hospice Demeter, 
Universiteit van Humanistiek en de VGVZ het Utrecht Symptoom Dagboek – 4 dimensioneel 
(USD-4D). UNICUM ondersteunt het implementatieproject van de digitale versie van USD-4D. 

Digitale zorgovereenkomsten 
In 2017 is gewerkt aan het ontwikkelen van digitale (zorg)overeenkomsten. Dit bespaart 
veel papier, administratieve handelingen en portokosten. De zorgprofessionals hebben alle 
contracten overzichtelijk bij elkaar staan in hun persoonlijke dossier op de besloten website van 
UNICUM. Zij kunnen overeenkomsten daar inzien en met een druk op de knop accorderen of 
afwijzen. De nieuwe zorgovereenkomsten van 2018 werden voor het eerst digitaal verzonden.
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‘Ik vind dit een heel makkelijke 
manier van veilig communiceren’

‘Ik merk dat dit een laagdrempelige 
manier van communiceren is’

‘Vooral bij chronische, complexe 
en terminale zorg ervaar ik de 
meerwaarde’

‘Het is overzichtelijker dan mail,  
gaat lekker snel en het is makkelijk 
om een foto mee te sturen’
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Zorgprogramma’s
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Indicatoren voor diabetes (DM) en COPD 
In 2017 namen alle 84 bij UNICUM aangesloten huisartsenpraktijken deel aan de ketenzorg DM. 
Zij hielden o.a. drie kwaliteitsindicatoren bij: nierfunctie, fundus- en voetonderzoek en behaalden 
gezamenlijk de norm voor deze kwaliteitsindicatoren. Dat tonen de bij InEen ingediende cijfers 
voor de jaarlijkse benchmark aan. 

De zorgverzekeraar hield 5% van het tarief voor de ketenzorgprogramma’s in. Omdat de norm 
voor de kwaliteitsindicatoren DM collectief behaald is, krijgen de huisartsenpraktijken deze 5% 
alsnog uitbetaald, met uitzondering van drie individuele praktijken die meer dan 10% onder de 
norm scoorden. 

Als het gaat om het zorgprogramma COPD – waaraan in dit jaar 65 praktijken deelnamen – werd 
de norm eveneens collectief behaald. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de resterende 5% van 
het tarief voor ketenzorg COPD over 2017 alsnog heeft uitbetaald. Dertien individuele praktijken 
behaalden de norm niet. 

Casuïstiekavonden DM
De casuïstiekavonden boden gelegenheid om de vaatchirurgen van het ziekenhuis in de regio  
te ontmoeten en samen met hen casuïstiek uit de huisartsenpraktijk te bespreken.  
De bijeenkomsten werden georganiseerd in samenwerking met het Tergooi Ziekenhuis, het 
Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis. Het thema was nieuwe medicatie (orale middelen 
en insulines). Wanneer kies ik voor een nieuw middel en wat vertel ik de patiënt hierover?  
Wat zijn de voor- en nadelen van de nieuwe middelen? Daarnaast kwam alternatieven zoals 
gastric bypass en endosleeve aan bod. 

Casuïstiekavonden COPD
Dit jaar lag de focus in het zorgprogramma COPD op palliatieve en terminale zorg voor 
mensen met COPD. Wanneer bereikt de COPD-patiënt de ‘eindfase’? Hoe bestrijd je zo goed 
mogelijk pijn en dyspnoe? Voor welke psychologische aspecten is aandacht nodig en hoe 
kunnen we optimaal samenwerken met andere zorgverleners? Tijdens de casuïstiekavonden 
in de verschillende regio’s kwam de samenwerking met, en de rol van de specialist op dit vlak 
uitgebreid aan de orde.  
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Zorgprogramma VRM

In 2017 namen 53 praktijken deel aan het VRM-programma, waarmee 14.835 patiënten 
geïncludeerd zijn in de geprotocolleerde VRM-zorg. Zilveren Kruis heeft als voorwaarde in het 
contract opgenomen dat er maximaal 9% van de populatie geïncludeerd mag worden. In de 
praktijk blijkt dat praktijken binnen deze norm blijven. Voor sommige praktijken bleek deze 
grens echter te laag, zij hebben op patiëntniveau keuzes moeten maken over inclusie. Conform 
de afspraken met Zilveren Kruis monitoren we op bloeddruk, LDL, rookstatus en op het aantal 
patiënten dat vanuit de tweede lijn wordt terugverwezen naar de eerste lijn. 

‘Als we kijken naar de indicatoren van Ineen, scoren 

we gezamenlijk als praktijken bovengemiddeld, dit 

neemt niet weg dat er nog veel winst te behalen 

is. Het belangrijkste is dat veel UNICUM-praktijken 

nu actief met VRM-zorg aan de slag zijn. Door het 

zorgprogramma hebben de praktijken een inhaalslag 

gemaakt en de populatie beter in beeld gekregen. Nu 

moeten we ervoor zorgen dat we de patiënten goed 

in beeld houden en wat mij betreft leggen we de lat 

nog een stukje hoger.’

 

Kaderarts VRM Gerard Daggelders
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Casuïstiekavond VRM 

Tijdens de casuïstiekavonden in de verschillende regio’s lichtte kaderarts Gerard Daggelders het 
VRM-ketenzorgprogramma en de RTA toe. De rol van de cardioloog bij een myocardinfarct werd 
besproken en ook wat de cardioloog verwacht van de eerstelijn bij terugverwijzing kwam aan 
bod. Daarnaast was er ruimte voor het bespreken van casuïstiek. 

Handreiking VRM

In persoonsgerichte zorg is maatwerk een groot goed. Dat staat haaks op het idee van een 
protocol, waarin juist vooraf vastgelegde regels en afspraken de hoofdrol spelen. Daarom vormt 
UNICUM haar protocollen om naar handreikingen met richtlijnen die de basis vormen voor 
kwalitatief goede zorg. In de werkwijzen die de nieuwe handreikingen beschrijven, is meer 
aandacht en ruimte voor de wensen en behoeften van de patiënt. Het protocol VRM is als eerste 
omgevormd naar een handreiking VRM in het voorjaar van 2017. 

VRM voor praktijkassistenten

Binnen het VRM-ketenzorgprogramma in de huisartsenpraktijk is een belangrijke taak 
weggelegd voor de praktijkassistenten. UNICUM bood daarom in 2017 drie nascholingen 
speciaal voor praktijkassistenten aan. Tijdens de training VRM voor praktijkassistenten stond het 
spreekuur VRM centraal. Hoe geef je dit vorm, wie vallen er binnen de ketenzorg, hoe maak je 
een risicoprofiel en hoe geef je mensen een advies over leefstijl? Ook de samenwerking met de 
huisarts was een belangrijk onderwerp. 

Docenten Petra Dijkstra en Leonie Keizer, beiden aan UNICUM verbonden als consulent, 
combineerden theorie met praktijk door ingebrachte casuïstiek van de deelnemers te 
behandelen: “Het was erg leuk om deze training te geven. De deelnemers waren enthousiast en 
gaven aan dat zij graag meer trainingen specifiek voor assistenten willen volgen.”
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Proactieve ouderenzorg
Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Ook in 2017 ondersteunde de 
organisatiehuisartsenpraktijken bij het organiseren van de zorg rondom kwetsbare ouderen. 
Veertien van de bij UNICUM aangesloten huisartsenpraktijken maakten hiervan gebruik. 
Het doel? De ouderen goed in beeld krijgen en de zorg rondom kwetsbare ouderen beter 
afstemmen.

Basiscursus ouderenzorg

Dit jaar werd voor het eerst de Basiscursus ouderenzorg door UNICUM georganiseerd. Deze 
was gericht op praktijken die starten met gestructureerde ouderenzorg of die de bestaande 
ouderenzorg in de praktijk meer structuur willen geven. De training biedt een mix van theorie 
en praktische handvatten. De verschillende stappen van de OMU-werkwijze komen erin aan bod. 
Dit is een beproefde methode om proactieve en gestructureerde ouderenzorg te organiseren.

Voor deskundigheidsbevordering op het vlak van DM (Langerhans) en COPD (Caspir) werkte 
UNICUM samen met de federatie WDH Midden-Nederland
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Overzicht nascholingen 2017

Leren werken met de ziektelastmeter - Dagdeel 1    10 deelnemers

Leren werken met de ziektelastmeter - Dagdeel 2    8 deelnemers

Kwetsbare ouderen en DM -  
Opvolgavond voor POH’s/wijkverpleegkundigen     20 deelnemers

DM in de laatste levensfase –  
Opvolgavond voor huisartsen      17 deelnemers

Depressie - diabetes en COPD      14 deelnemers

Training gespreksvaardigheden PGW (2x)      18 deelnemers

VRM voor praktijkassistenten (3x)      65 deelnemers

Basiscursus Ouderenzorg Deel 1      10 deelnemers

Basiscursus Ouderenzorg Deel 2      10 deelnemers



6

Samenwerking
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TRIJN

UNICUM participeert in het samenwerkingsverband TRIJN waarbij drie ziekenhuizen, twaalf 
zorggroepen en Saltro zijn aangesloten. TRIJN coördineert onder andere het maken van 
Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s). Doel hiervan is: ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Door 
het vastleggen van de afspraken over verwijs- en terugverwijsafspraken, komt er een betere 
samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Deze samenwerking komt de zorg voor de 
patiënt ten goede. In 2017 werd gewerkt aan de RTA ouderenzorg en RTA palliatieve zorg.

Samenwerking eerstelijns zorggroepen

Verschillende in TRIJN participerende eerstelijns zorggroepen werken nauw met elkaar samen 
rond inhoudelijke thema’s en hebben hierover periodiek overleg. Jaarlijks neemt UNICUM deel 
aan een door deze zorggroepen en Saltro georganiseerde thematische studiereis. In 2017 was 
het thema: de rol de gevolgen van zorgICT, eHealth en big data in de zorg. 

TRIJN digitaal 

Voor zorg op de juiste plek is goede digitale ondersteuning een belangrijke randvoorwaarde. 
Samenwerking is daarbij essentieel. Daarom participeert UNICUM in TRIJN digitaal voor 
de organisatie van veilige, goede en tijdige communicatie met en over patiënten tussen 
de eerste en de tweede lijn. TRIJN digitaal jaagt de samenwerking op het gebied van 
gegevensuitwisseling aan en initieert regionale projecten. 

Eerste Optimale zorg – Dappere dokters werkconferentie regio Utrecht
Om de complexe zorgvragen in de toekomst het hoofd te bieden zijn er ‘dappere dokters’ nodig. 
Dokters die met oog voor de patiënt en voor elkaar oprecht de dilemma’s van alledag delen om 
samen tot een praktische oplossing of een concrete aanbeveling te komen. 

Tijdens de Dappere Dokters werkconferenties gaan huisartsen en specialisten samen aan de 
slag in kleine werkgroepen die elk een specifiek onderwerp bespreken. Het doel? Te komen tot 
een aanbeveling voor de praktijk van de volgende dag. Op 16 maart 2017 vond de eerste Dappere 
Dokters werkconferentie in de regio Utrecht plaats. 



Jaap van der Horst, medisch directeur van UNICUM is een van de initiatiefnemers van deze 
Dappere dokters conferentie:  

‘UNICUM ondersteunt de organisatie van deze 

conferentie. Als organisatie staan wij niet voor 

maximale, maar voor optimale zorg. Belangrijk is 

dat dokters met elkaar invullen wat daarvoor nodig 

is en daarover met elkaar in gesprek gaan. Daartoe 

biedt deze conferentie gelegenheid.” De bijeenkomst 

werd goed bezocht en gewaardeerd en kreeg een 

vervolg op 9 november. Het thema van deze tweede 

werkconferentie was: Knelpunten in de GGZ. UNICUM 

ondersteunde in de promotie en faciliteerde de 

inschrijvingen en betalingen’.
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DAPPERE KEUZESIN DE GGZ
TWEEDE OPTIMALE ZORG-DAPPERE DOKTERS 

CONFERENTIE REGIO UTRECHT9 NOVEMBER 2017 VAN 17:00 TOT 21:00 BIJ ALTRECHT IN ZEIST



Aantal geïncludeerde 

patiënten met diabetes 

mellitus type 2: 11.745 

(2016: 12.007). 

Peildatum: 1 oktober 2017

UNICUM had in 2017 een 

contract met alle 
zorgverzekeraars.

Aantal geïncludeerde 

COPD-patiënten: 

2.400
 (2016: 2.639). 

Peildatum: 1 oktober 2017

Het tarief per patiënt voor 

diabetes mellitus bedroeg 

op jaarbasis 

€ 289,52. 

Aantal patiënten in 

substitutieprogramma 

VRM: 14.835 

(2016: 4.586). 

Peildatum: 1 oktober 2017

In 2017 had UNICUM 

contracten met 134 

huisartsen, verspreid over 

72 praktijken. 

Met 84 diëtisten werkt 

UNICUM samen voor 

dieetadvisering.

7

2017  
in cijfers
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Voor COPD was het tarief 

per patiënt op jaarbasis 

€ 242,08. 

Voor VRM was het 

overeengekomen tarief 

per geïncludeerde 

patiënt op jaarbasis 

€ 135,00.

Overeengekomen 

prestatiebeloningen  

in 2017: 

DM  € 14,43 

COPD  € 12,21.

Alle aangesloten praktijken hebben een overeenkomst voor DM-zorg,  

65  hebben daarnaast een overeenkomst voor COPD-zorg  

en  54  voor VRM-zorg.
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8

Mede-
werkers
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Nieuwe medewerkers
In 2017 verwelkomden wij nieuwe medewerkers op het bureau:

Mieke Walda ging in november aan de slag als Manager Kwaliteit, Aty de Ruiter 
is per 1 november Manager Innovatie & ZorgICT en Ilse Kole werkt sinds 5 
oktober 2017 als Office Manager bij UNICUM. 

Afscheid Mariëlle Durieux 
Na negen jaar werken bij PreventZorg nam Mariëlle Durieux op 1 juni afscheid 
van de organisatie. Met haar grote inzet en aanstekelijke enthousiasme 
heeft ze veel bereikt en betekend voor de zorggroep. Zij gaat aan de slag als 
Operationeel manager Nationale Diabetes Challenge bij de Bas van de Goor 
Foundation.

Ziekteverzuim
Van kortdurend ziekteverzuim is op een enkel griepgeval na geen sprake 
geweest. Helaas kreeg UNICUM in 2017 te maken met één geval van 
langdurige ziekte.
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Directie BV en  
bestuur Coöperatie

Hans Erik van Helsdingen

Jaap van der Horst

Directeur bedrijfsvoering 

Medisch directeur

In 2017 werkten  

de volgende  

personen voor 

UNICUM
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Bureau

Mariëlle Durieux 

Priscilla de Roo

Grietje Rutgers-Ballast

Sabine Zuurveen

Ilse Kole

Mieke Walda

Aty de Ruiter

Sonia Jennings

Operationeel manager kwaliteit  
(tot 1 juni 2017)

Senior adviseur strategie en kwaliteit

Praktijkadviseur ketenzorg

Officemanager

Officemanager 

Manager kwaliteit 

Manager Innovatie & ZorgICT 

Kwaliteitsmanager a.i.  
(1 juni tot 1 november)



Externe  
ondersteuning

Els Slob

Christie Manintveld

Petra Dijkstra

Leonie Keijzer

Gea van Andel

Organisatie nascholingen

Communicatieadviseur

Consulent

Consulent

Consulent persoonsgericht werken



Jaap van der Horst

Mariska Brinkers

Nellie Jans

Gerard Daggelders

Philippe Salomé

Huub Lammers

Peter Smink

Brenda Ott

Mariëlle Durieux

Mieke Walda

Aty de Ruiter

Voorzitter, huisarts en medisch directeur 

Kaderhuisarts diabetes mellitus

Kaderhuisarts diabetes mellitus

Kaderhuisarts hart- en vaatziekten 

Kaderhuisarts COPD

Kaderhuisarts COPD

Kaderhuisarts COPD

Kaderhuisarts Ouderen

Operationeel manager kwaliteit

Manager kwaliteit

Manager Innovatie & ZorgICT

Medische  
commissie



Huisarts- 
adviseurs

Miriam de Kleijn

Willem van Stempvoort

Roel van Kuppevelt

Toosje Valkenburg

Adviseur persoonsgericht werken 

Adviseur ICT en eHealth

Adviseur ICT en coördinator FTO

Adviseur palliatieve zorg



Ans Jansen Venneboer

Hélène Gorter

Laura Hilhorst

Liselotte Huntink

Mariëtte Hoogers

Diëtiste

Diëtiste

Diëtiste

Diëtiste

Diëtiste

Adviescommissie  
diëtetiek



Adviescommissie  
voetzorg

Tineke de Beer

Marly van Gestel

Constant Kivits

Riekje van der Poel

Pedicure

Podotherapeut

Podotherapeut

Podotherapeut









www.unicum-huisartsenzorg.nl
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