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Verheugd presenteren wij ons jaarverslag 2018 voor aangesloten 
zorgprofessionals, samenwerkingspartners en financiers. Het meest 
trots zijn wij op de regiovorming in 2018. De huisartsen in Zuidoost-
Utrecht en Zuidwest-Utrecht bouwen aan regio-organisaties die 
goede 7x24-uurs huisartsenzorg ondersteunen. De eerste lijn krijgt 
veel te verduren door alle veranderingen in het zorgveld. Toch 
lukt het om gezamenlijk - in relatief korte tijd - grote financiële en 
samenwerkingsveranderingen te realiseren. 

Draagvlak
De zorgprofessionals die samen UNICUM vormen, werken in veel verschillende praktijken. 
Het zijn ondernemers die zelf beslissingen nemen. Draagvlak is dan ook cruciaal. Het is 
fantastisch dat de huisartsen de gezamenlijkheid hebben gevonden en gekozen. In regio 
Zuidoost-Utrecht vormen de huisartsen in 2018 al één aanspreekbare regio-organisatie. Zij 
ontwikkelen in dit jaar hun eerste gezamenlijke regioplan. In Zuidwest-Utrecht zetten de 
verschillende huisartsenorganisaties samen grote stappen in de richting van één krachtige 
huisartsenorganisatie in deze regio. 

Praktijk, wijk en regio
Goede huisartsenzorg vergt inspanningen op het niveau van praktijk, wijk/gemeente en regio.  
In de praktijk vraagt dit bijvoorbeeld om goed geschoolde medewerkers en veilige 
communicatie. Maar ook multidisciplinaire samenwerking in de wijk draagt hieraan bij. Net als 
samenwerken met de gemeente en het sociaal domein, om op basis van data te voorspellen 
waar interventies het meeste gaan opleveren. Op regionaal niveau zijn bijvoorbeeld de 
organisatie van de ANW, goede afspraken met het ziekenhuis en met de zorgverzekeraar 
belangrijk. In 2018 zet UNICUM zich op deze drie niveaus in. Waar mogelijk en nodig met 
maatwerk op praktijk- en wijkniveau. Waar lonend en wenselijk op het niveau van de regio,  
of zelfs regio-overstijgend.
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De schouders eronder
UNICUM’ers zetten de schouders eronder. Dat blijkt uit de grote betrokkenheid en inzet op 
belangrijke thema’s zoals de invulling van Organisatie & Infrastructuur binnen onze regio-
organisaties. De ledenbijeenkomsten en nascholingen worden goed bezocht en een flink aantal 
collega’s is actief binnen vakcommissies, werk- en klankbordgroepen.

Werkorganisatie
De werkorganisatie in Bilthoven bestaat uit een klein gespecialiseerd en dienstverlenend team. 
Wij ervaren een goed werkklimaat, waarin professionals gedijen. Wij werken met plezier samen 
met de aangesloten huisartsen en hun medewerkers. Met trots kijken we terug op de goede 
samenwerking en de behaalde resultaten in 2018.

Bilthoven, november 2019

Directie UNICUM Huisartsenzorg B.V. 
Joost van Niekerk 
Hans Erik van Helsdingen
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“Huisartsen zijn van oudsher ‘alleskunners’. Maar dat betekent niet dat je ook alles zelf 
moet blijven doen. Sterker nog, dat lukt niet meer. Als je alles zelf blijft doen, ben je meer 
manager dan huisarts. Daarnaast kloppen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en gemeenten 
niet meer aan bij individuele praktijken. Zij richten zich op samenwerkingsverbanden in de 
eerste lijn om regionale afspraken te maken over de zorg. Om de huisarts te kunnen laten 
‘dokteren’ is goede ondersteuning cruciaal. In onze regio vormen we samen UNICUM en 
hebben we een mooie organisatie waarmee we aan de toekomst kunnen bouwen.”

Niels Harkink, Doremiek Verdijk, Sjoukje van der Meer en Mura Franssens (bestuur 
coöperatie Zuidoost-Utrecht) in hun oproep aan de leden voor de algemene 
ledenvergadering van 15 mei 2018
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Voor u ligt een speciaal jaarverslag. Dit 
verslag betreft namelijk niet alleen de 
uitvoeringsorganisatie (UNICUM B.V.) maar ook 
twee regio’s in verschillende ontwikkelfasen. 
In 2018 bestaan de coöperaties Zuidoost-
Utrecht (ZOU) en de coöperatie Zuidwest-
Utrecht (ZWU). Deze laatste groeit uit tot een 
coöperatie met een groter werkgebied (tot de 
coöperatie ZWU Lekstroom in 2019).

Voor het jaarverslag betekent dit dat – 
waar mogelijk – onderwerpen per regio 
staan beschreven. Zo leest u apart over de 
ontwikkelingen in de regio Zuidoost-Utrecht 
en over de ontwikkelingen in de regio 
Zuidwest-Utrecht. Ook de zorgprogramma’s 
staan per regio beschreven. Maar bijvoorbeeld 
wet- en regelgeving en ICT gelden voor 
zowel de uitvoeringsorganisatie als beide 
coöperaties.

Toelichting bij het organigram  
en de governance
UNICUM is een organisatie van en 
voor huisartsen. UNICUM bestaat 
uit twee coöperaties met een eigen 
coöperatiebestuur. ZOU en ZWU zijn samen 
aandeelhouders van de UNICUM B.V. 
(holding, uitvoerings- of werkorganisatie). 
Beide coöperatiebesturen voeden de directie 
van de holding met ideeën voor de lange 
termijn (strategie). Per 1 december 2018 is de 
voorzitter van een Raad van Commissarissen 
benoemd. (In 2019 wordt de volledige Raad 
benoemd.)

De huisartsen die deelnemen in de diverse 
vakcommissies bepalen het beleid.  
In de statuten staat voor welke besluiten de 
directie van de holding goedkeuring nodig 
heeft van de besturen. Voor de financiële 
huishouding is de directie verantwoordelijk 
en legt hierover verantwoording af aan de 
besturen.

Het bestaansrecht van UNICUM (de 
coöperaties en de B.V.) is afhankelijk van de 
participatie en betrokkenheid van huisartsen.

Leeswijzer
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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

Raad van Commissarisen

Vakcommissies: Medisch,  
nascholing, ICT, O&I, HAP/ANW
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Inhoudsopgave
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Regionalisering
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Waar in 2017 de totstandkoming van UNICUM centraal staat, gaat 
2018 verder met de inrichting ervan. Het fundament staat en in 2018 
bouwen we verder op deze solide basis en houden we ons bezig met 
vormgeven en inrichten.

In 2018 is UNICUM Huisartsenzorg coöperatie Zuidoost-Utrecht de regio-organisatie van de 
huisartsen in regio ZOU. In Zuidwest-Utrecht start in dit jaar de vorming van een coöperatie voor 
de hele regio bestaande uit de vijf Lekstroom-gemeenten. UNICUM Huisartsenzorg B.V. ofwel de 
werkorganisatie ondersteunt de huisartsen bij wat zij in praktijk, wijk en regio nodig hebben om 
goede zorg aan hun patiënten te kunnen bieden.

Ontwikkelingen UNICUM Huisartsenzorg coöperatie  
Zuidoost-Utrecht (ZOU)

Fusie UNICUM Huisartsenzorg en de huisartsenorganisatie Zeist

Met ingang van 1 januari 2018 is UNICUM Huisartsenzorg coöperatie Zuidoost-Utrecht gefuseerd 
met Huisartsen Coöperatie Zeist, waardoor één huisartsencoöperatie in de regio ZOU overblijft. 
Ook de huisartsenvereniging ZOU gaat op in deze nieuwe coöperatie. Daarnaast fuseert 
UNICUM Huisartsenzorg B.V. met Huisartsenzorg Zeist B.V. De Nederlandse Zorgautoriteit stemt 
in met de fusie. Hiermee wordt het laatste formele stuk van de regionalisering afgerond. 

Stevig fundament

Met het tot stand komen van de regio-organisatie Zuidoost-Utrecht (ondersteund door de 
werkorganisatie UNICUM) is een krachtige basis gelegd voor de toekomst. De huisartsen vormen 
in hun regio nu een duidelijk aanspreekbare organisatie voor samenwerkingspartners, zoals 
ziekenhuizen, gemeenten en thuiszorgorganisaties. De huisartsen 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 coöperatie en door de verschillende 
vak-commissies waarin huisartsen meedenken en meebeslissen over het inhoudelijke beleid 
binnen hun eigen regio.
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Regio Zuidoost-Utrecht ontwikkelt in 2018 een regioplan, aan de hand waarvan zij Organisatie 
& Infrastructuur wil contracteren. In dat plan staat wat – gezien ontwikkelingen en populatie 
– de regionale aandachtspunten en doelstellingen zijn. Vervolgens bepaalt de regio hoe de 
werkorganisatie UNICUM de huisartsen hierin optimaal van dienst kan zijn. 

Bestuur UNICUM regio Zuidoost-Utrecht

Ellen Meijers (tot 1 februari 2018) 
Doremiek Verdijk (per 1 februari 2018) 
Sjoukje van der Meer 
Niels Harkink (voorzitter) 
Mura Franssens (per 15 mei 2018)

Het werkgebied van UNICUM ZOU omvat eind januari 104 huisartsen (leden), 57 praktijken, 
175.000 inwoners van wie 12% 75 jaar of ouder is.

Bijeenkomsten regio Zuidoost-Utrecht

Datum Bijeenkomst

30-01-2018 Algemene Ledenvergadering

15-05-2018 Algemene Ledenvergadering

03-07-2018
Ledenraadpleging over Organisatie & infrastructuur en Huisartsenpost/ 
Avond-nacht-weekenddiensten

26-09-2018 Algemene Ledenvergadering

11-12-2018 Algemene Ledenvergadering
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WERKGEBIED 

UNICUM ZOU



14

Ontwikkelingen UNICUM Huisartsenzorg coöperatie  
Zuidwest-Utrecht (ZWU)

Krachtenbundeling regio Zuidwest-Utrecht

De vier huisartsenorganisaties in de regio 
ZWU spreken met elkaar voor de zomer de 
intentie uit om de krachten te bundelen en 
één regio-organisatie te vormen. De wens 
om vergaand samen te werken komt voort 
uit de wens om de versnippering in de regio 
te verminderen. De op handen zijnde O&I-
financiering brengt een en ander in een 
stroomversnelling.

De betrokken organisaties zijn: 
• Zorg In Houten 
• Zorggroep Nieuwegein 
• UNICUM Zuidwest-Utrecht 
• Zorggroep de Meridiaan.

De bestuurders van huisartsenorganisaties 
Zorg in Houten, Zorggroep Nieuwegein, 
UNICUM ZWU en zorggroep de Meridiaan 
bereiden een intentieverklaring voor. Daarin 
geven zij aan met ingang van 1 januari 2020, 
één contracteerbare regio-organisatie voor 
O&I te willen vormen in Zuidwest-Utrecht.

De leden van ZWU stemmen op de ALV 
unaniem in met de benoeming van Tom 
Rebholz als voorzitter van de coöperatie 
UNICUM ZWU. Dat betekent dat Marjolijn 
Beukers het stokje per 23 mei 2018 aan Tom 
overdraagt. Daarna is Marjolijn secretaris 
binnen het bestuur.

Bestuur UNICUM regio Zuidwest-Utrecht

Huub Lammers 
Marjolijn Beukers 
Tom Rebholz (voorzitter per 23 mei)

Het bestuur van UNICUM coöperatie 
Zuidwest-Utrecht bezoekt begin 2018 alle 
Hagro’s in de regio. Kennismaken, horen 
wat er lokaal speelt en onderzoeken wat 
de regio-organisatie hierin kan betekenen, 
zijn de doelen. De leden geven aan 
ondersteuning van UNICUM te willen op het 
gebied van ketenzorg, praktijkmanagement, 
ouderenzorg en GGZ. Daarnaast blijken ook 
de thema’s O&I en HAP/ANW belangrijk.
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WERKGEBIED 

UNICUM ZWU

Bijeenkomsten  

regio Zuidwest-Utrecht
Datum Bijeenkomst

23-05-2018

Algemene Ledenvergadering + regiobijeenkomst 

alle huisartsen + Algemene Ledenvergadering 

huisartsenvereniging

26-06-2018 Algemene Ledenvergadering

21-11-2018

Algemene Ledenvergadering + regiobijeenkomst 

alle huisartsen regio-organisatie Zuidwest Utrecht 

in oprichting + Algemene Ledenvergadering 

huisartsenvereniging
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Innovatie
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Projectaanvragen regiotafel
Werkorganisatie UNICUM B.V., regio Zuidoost-Utrecht en regio Zuidwest-Utrecht in 
oprichting dienen projectaanvragen in bij de regiotafel voor 2019 om aanspraak te maken op 
innovatiebudget. De regiotafel honoreert uiteindelijk voor de holding de projecten:

• ontsluiting en integratie van een regionaal Zorgaanbieder Adres Boek (ZAB) inclusief 
implementatie in de huisartspraktijken voor beveiligd mailen.

Voor de regio Zuidoost-Utrecht honoreert de regiotafel deze projecten:

• het doorontwikkelen en in gebruik nemen van de VIP-app als gezamenlijke digitale tool voor 
communicatie binnen het regionale en lokale (zorg)netwerk rondom ouderen

• het ontsluiten van een regionaal Zorgaanbieders Adres Boek (ZAB) als onderdeel van een 
bovenregionale aanvraag

• het doorontwikkelen en in gebruik nemen van de Zorg4Zeist-app.
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ZORG ZEIST4
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En voor regio Zuidwest-Utrecht in oprichting:

• doorontwikkelen en regionaal opschalen van DuurSaam en een regionaal dashboard voor 
het monitoren van afspraken door-ontwikkelen (regionaal en lokaal netwerk ouderen)

• een regionaal Zorgaanbieders Adres Boek (ZAB) ontsluiten, als onderdeel van een 
bovenregionale aanvraag

• het doorontwikkelen en in gebruik nemen van de Zorg4Zeist-app

• doorontwikkelen gebruik DISC-methode in de huisartsenpraktijk (Zorg op maat)

• optimaliseren effect inhalatiemedicatie astma/COPD-patiënten.

 

Populatiegericht werken: risicostratificatie

Een populatiegerichte werkwijze kan helpen om de kwaliteit van de zorg te verhogen en 
zorgkosten te besparen. Door goede data-analyses kunnen we bijvoorbeeld vaststellen voor 
welke groep mensen interventies echt meerwaarde hebben en welke groep in de nabije 
toekomst de meeste zorg zal vragen (risicostratificatie).

Het Jan Van Es Instituut (JVEI) werkt samen met het Leids Universitair Medisch Centrum 
(LUMC) aan een instrument voor risicostratificatie. Dit willen zij in 2018 valideren en toepasbaar 
maken voor de Nederlandse situatie. UNICUM is één van de vijf organisaties (netwerk van ‘first 
movers’) in Nederland die meedoen. In april 2018 hebben zich negentig huisartsen (78 uit 
regio ZWU en 12 uit regio ZOU) aangemeld. Eind 2018 vormen de samenwerkende partijen een 
projectorganisatie. Uiteindelijk komt het project in 2019 echt van de grond.
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Organisatie & 
infrastructuur
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Voorbereiden op O&I (Organisatie en Infrastructuur)
Vanaf 1 januari 2019 kunnen organisaties afspraken maken met Zilveren Kruis over het 
bekostigen van Organisatie en Infrastructuur (O&I) in de eerste lijn. Zilveren Kruis sluit voor deze 
O&I-financiering een contract af met een regio-organisatie. De O&I-gelden zijn bedoeld om de 
eerste lijn te versterken. Ze worden ingezet voor het ondersteunen van zorgprofessionals en het 
creëren en onderhouden van de juiste infrastructuur om onderling te kunnen samenwerken.

UNICUM bereidt zich met inbreng van aangesloten huisartsen en GEZ- en OWZ-organisaties uit 
de regio’s voor op de nieuwe O&I-financiering. Het doel is om voor 1 juli 2018 de regioplannen 
voor 2019 op hoofdlijnen rond te hebben.

Dit is geen eenvoudige opgave. We beschikken over een inkoopbeleid op hoofdlijnen met 
nog tal van onzekerheden. We hebben te maken met een bestaande GEZ/OWZ-financiering 
(geïntegreerde eerstelijns zorg/wijkgericht zorg) die getransformeerd moet worden naar 
de nieuwe betaaltitels O&I. We willen het goede behouden en zo mogelijk verder uitrollen. 
Kortom: we staan voor een grote opdracht. Die kunnen en willen we alleen met de input en het 
draagvlak van de leden tot een goed einde brengen.

Om goed beslagen ten ijs te komen en regioplannen op te stellen die voldoen aan wat 
huisartsen in praktijk en wijk nodig hebben om integrale zorg voor patiënten te organiseren, is 
inzicht nodig in wat er nu in de regio ‘omgaat’. Beschikbare data en verschillende bijeenkomsten 
voorzien in deze input.
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“ Het regioplan gaat uit van wat huisartsen in 

praktijk en wijk nodig hebben om goede zorg voor 

patiënten te organiseren. Dit kunnen we alleen in 

kaart brengen als we over de juiste data beschikken. 

… Op een eenvoudige en veilige manier wordt de 

data (na toestemming van de huisarts) verzameld. 

In dit traject zien we als bestuur hoe UNICUM 

complexe, praktijk overstijgende zaken regelt in een 

constructieve samenwerking tussen huisartsen en 

medewerkers. Zo kunnen we erop vertrouwen dat er 

straks een goed regioplan ligt dat aansluit op wat de 

huisartsen nodig hebben.” 

 

 

 

Niels Harkink, Doremiek Verdijk, Sjoukje van der Meer 

en Mura Franssens (bestuur coöperatie ZOU)
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Regio Zuidoost-Utrecht (ZOU)
Binnen de regio ZOU is een ‘denktank O&I’ actief, waarin huisartsen, (regio)management en 
medewerkers van de UNICUM-werkorganisatie participeren. Het maken van een regioplan is 
geënt op Triple Aim +1:

• ervaren kwaliteit door de patiënt

• gezondheidswinst

• kostenbeheersing en kostenvermindering

• het werkplezier van de huisartsen behouden en bevorderen (de + 1).

 
De ‘denktank O&I’ levert een contracteerbaar regioplan op, waarin het accent ligt op 
wijkmanagement. In november voert de directie van UNICUM Huisartsenzorg ZOU BV 
gesprekken met Zilveren Kruis. Het lukt dan niet om een contract af te sluiten met Zilveren Kruis; 
de zorgverzekeraar wil het (door de leden gedragen) regioplan niet geheel financieren.

Regio Zuidwest-Utrecht (ZWU)
Voor regio Zuidwest-Utrecht geldt dat de overhead ketenzorg, de GEZ- en OWZ-financiering 
2018 gelijk is aan die van 2017. Dit geeft de regio-organisatie in oprichting in 2018 de tijd om een 
definitieve regio-organisatie ZWU neer te zetten (voor 1 oktober 2019). Met deze regio-organisatie 
kan Zilveren Kruis contractuele afspraken maken over O&I-gelden.

De vier afzonderlijke organisaties (Zorg in Houten, zorggroep Nieuwegein, UNICUM en de 
Meridiaan) kunnen elk voor zich onvoldoende aanspraak maken op de beschikbare O&I-gelden. 
Dat komt doordat de zorgverzekeraar alleen afspraken maakt met regio-organisaties met een 
adherente populatie van 100.000 patiënten of meer. Stuurgroep en projectgroep besluiten 
daarom om voor 1 januari 2020 één contractorganisatie te vormen en een gezamenlijk regioplan 
in te dienen. (De stuurgroep bestaat uit de besturen van de vier zorggroepenorganisaties; de 
projectgroep uit het management van deze organisaties.)
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Wet- en  
regelgeving
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AVG
De privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018 in 
de hele Europese Unie. Met de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen 
van de EU hetzelfde geregeld. De privacywet heeft niet alleen gevolgen voor de werkorganisatie 
UNICUM, maar ook voor alle aangesloten praktijken. Deze prakijken konden rekenen op een 
ondersteuningsaanbod van UNICUM waarvan de belangrijkste onderdelen hierna omschreven 
staan.

Voorbeelddocumenten en sjablonen

Vanaf 18 april 2018 staan voorbeelddocumenten en sjablonen op de UNICUM-website onder  
Voor Zorgprofessionals > Ondersteuning bij > AVG.

Trainingen AVG

In samenwerking met de zorggroep Huisartsen Utrecht Stad (HUS) organiseert UNICUM AVG-
trainingen: op 18 april in de regio ZOU en op 23 april in de regio ZWU.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Om huisartsenpraktijken verder te ondersteunen, werkt UNICUM samen met twee AVG-
deskundigen: Carla Broekman en Helga Koelemij. Zij zijn inzetbaar voor de bij UNICUM 
aangesloten praktijken. Ook ondersteunen zij het bureau van UNICUM, zodat ook de 
werkorganisatie zelf voldoet aan de AVG-eisen.

https://www.unicum-huisartsenzorg.nl/4/ondersteuning-bij/avg.htm
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“ Samen met UNICUM organiseren we in 2018 een aantal 

bijeenkomsten voor huisartsenpraktijken. We reiken 

daarnaast praktische tools aan die de huisartsen 

ondersteunen bij het voldoen aan de AVG. Een van 

de tools is bijvoorbeeld een goed format voor een 

verwerkingsregister. De kern is dat je precies weet welke 

informatiestromen er binnen een praktijk bestaan. Dat 

blijkt een hele opgave. We staan er doorgaans niet bij stil 

wat we allemaal doen, laat staan dat we dat op papier 

zetten. Een ingevuld verwerkingsregister maakt goed 

zichtbaar met wie je een verwerkersovereenkomst moet 

afsluiten, welke gegevens je vastlegt met welk doel, 

maar bijvoorbeeld ook of je van een nieuwe of risicovolle 

verwerking een DPIA moet opstellen. Een DPIA is een 

vragenlijst waarmee je een nieuw ICT-product tegen het 

licht houdt om risico’s in te schatten. Tot slot maakt een 

verwerkingsregister duidelijk welke gegevens betrekking 

hebben op patiëntrechten. Het opstellen van zo’n 

verwerkingsregister is dus een waardevolle start.” 

 

 

 

Carla Broekman
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Verwerkersovereenkomst IPCI

In mei 2018 wordt alle aangesloten huisartsen gevraagd de Verwerkersovereenkomst IPCI te 
accorderen. De door UNICUM goedgekeurde verwerkersovereenkomst betreft het gebruik 
van data voor wetenschappelijk onderzoek en rapportages (zoals bijvoorbeeld nodig voor het 
zorgprogramma Vasculair Risico Managent). De rapportages zijn in overeenstemming met de 
specificaties van InEen en de LHV.

Nieuwe overeenkomst Calculus is AVG-proof

Ook de overeenkomst die huisartsen hebben met Calculus voor VIP live wordt aangepast aan 
de AVG. De LHV beoordeelt de nieuwe overeenkomst en keurt die goed. Calculus zorgt dat elke 
huisarts de overeenkomst ter ondertekening ontvangt.
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Praktijkorganisatie
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Praktijkondersteuners: onmisbare schakel in de zorg
Praktijkondersteuners dragen niet alleen bij aan goed georganiseerde en gestructureerde 
huisartsenzorg, maar vooral ook aan het persoonsgerichte maatwerk. In de UNICUM-regio 
vervullen meer dan 120 POH’s taken in de zorg voor mensen met een chronische aandoening, 
ouderen en mensen met psychische klachten. Zo heeft de huisartsenzorg een kwaliteitsslag 
kunnen maken. Daarnaast kunnen praktijken met deze POH’s voldoen aan een grotere 
zorgvraag. Als spin in het web coördineren POH’s de communicatie en afstemming tussen 
patiënt, mantelzorg, thuiszorg, huisarts en specialisten. Op de landelijke dag van de POH 
verzond UNICUM een special waar de POH – als onmisbare schakel in de zorg - centraal stond.

POH’s en praktijkconsulenten Petra Dijkstra en Leonie Keizer vormen de schakel tussen 
UNICUM en de huisartspraktijken. Met al hun kennis en kunde staan ze klaar voor de bij UNICUM 
aangesloten POH’s. Ze houden contact met praktijkondersteuners over de behoefte aan 
scholingen en onderzoeken bij welke zaken UNICUM hen kan helpen.

Regiobijeenkomsten voor POH’s: UNICUM brengt de POH’s met elkaar in contact, zodat zij 
kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren. UNICUM organiseert 
in zowel Zuidoost-Utrecht als Zuidwest-Utrecht bijeenkomsten voor POH’s als opstap richting 
regionale netwerken voor POH’s. Op 4 december in Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk en op 11 
december voor Schoonhoven, Lopik en Benschop.

De POH’s zijn zeer enthousiast over de bijeenkomsten. Het is prettig om je collega POH af en 
toe eens persoonlijk te ontmoeten en daarnaast wordt het delen van informatie en uitwisselen 
van kennis zeer gewaardeerd. Ook huisartsen geven aan de lokale POH-netwerken waardevol 
te vinden als vorm van deskundigheidsbevordering. Zij geven POH’s dan ook de ruimte om de 
bijeenkomsten in werktijd te bezoeken.
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Praktijkmanagement
Praktijkmanagers vormen belangrijke ondersteuners in de organisatie van zorg. Zilveren Kruis 
stelt de gelden voor praktijkmanagement ter beschikking om huisartsen administratief te 
ontlasten. Hierdoor kunnen zij meer tijd besteden aan hun zorgtaken. In 2018 organiseert 
UNICUM twee netwerkbijeenkomsten voor praktijkmanagers. Daar kunnen zij over en weer van 
elkaar leren en daar haalt UNICUM de thema’s op, waarop extra ondersteuning nodig is.

Directie UNICUM: ‘Opleidingseis praktijkmanager gaat te ver’

De verzekeraar vereist dat de praktijkmanager een volwaardige, relevante hbo-opleiding of een 
geaccrediteerde opleiding tot praktijkmanager heeft afgerond. UNICUM verzoekt dit te wijzigen 
in ‘de praktijkmanager moet aantoonbaar op hbo-niveau functioneren’. De Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV) onderschrijft dit. Zilveren Kruis gaat hierin mee. Wel moet de functie van 
praktijkmanager een volwaardige hbo-functie zijn; de professional moet zelfstandig kunnen 
werken.
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“ Dat er eisen worden gesteld aan het niveau waarop 

iemand functioneert, begrijp ik wel. Maar daar zou het  

bij moeten blijven. Als de huisarts een POH die op hbo-

niveau functioneert wil inzetten als praktijkmanager,  

is dat ter beoordeling aan de huisarts. Als het doel maar 

wordt bereikt.” 

 

 

 

Joost van Niekerk, UNICUM-directeur
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Persoonsgericht 
werken
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Persoonsgericht werken, evaluatie
UNICUM ondersteunt huisartsenpraktijken bij het ontwikkelen van een persoonsgerichte 
werkwijze. Zij ontvangt hiervoor subsidie van Zelfzorg Ondersteund (ZO!). In 2016 namen 
vijf praktijken deel aan pilots persoonsgericht werken. In 2017 kwamen er tien praktijken bij. 
In 2018 evalueert ResCon (onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gezondheid en 
duurzaamheid) onze aanpak. ResCon gaat in gesprek met UNICUM-medewerkers, zorgverleners 
en patiënten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een lezenswaardige evaluatie 
opgesteld. De belangrijkste lessen:

• laat professional en patiënt samen werken aan goede zorg

• registreer wie je bereikt met je aanpak

• integreer aanpak in de organisatie op alle niveaus

• persoonsgericht werken kost tijd

• transitie vanuit reguliere ketenzorg gaat niet vanzelf.

 
Doelstelling is om in 2018 bij meer dan 50% van de aangesloten praktijken een of meer 
kenmerken van persoonsgericht werken te implementeren. Om dat en meer te bereiken moet 
UNICUM-praktijken blijven ondersteunen met het zich eigen maken van een persoonsgerichte 
werkwijze.

In september 2018 wordt op basis van de evaluatie opnieuw subsidie aangevraagd en 
toegekend.

https://www.unicum-huisartsenzorg.nl/documenten/2018/rapportage-pgw/#document/
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INSPIRATIEBIJEENKOMST

Fluitend 
aan het werk

Ga jij met plezier naar je werk? En geeft het je voldoening? 

Met muziek als metafoor gaan we op onderzoek uit: wat 

vreet energie en wat geeft energie? Hoe creëer je ruimte 

in je hoofd als de werkdruk hoog is? In welke toonsoort 

werk jij graag en voel je het ritme van de ander aan? Zijn 

dissonanten vooral valse noten of geven deze bijzondere 

klanken juist kleur? En durf jij te improviseren?

Een afwisselend programma met inspirerende sessies, 

praktische workshops, samen eten en ruimte voor 

ontmoeting. Een boeiende bijeenkomst over werkplezier en 

persoonsgericht werken. Kom je ook?

Datum  4 oktober 2018

Locatie  De Oranjerie (bij Huis Doorn), Langbroekerweg 16A 
in Doorn

Voor  Bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals en hun gasten. 
Nodig vooral ook patiënten en samenwerkingspartners uit 
om mee te komen naar deze bijeenkomst. Tip: ook leuk 
als ‘teamuitje’. Schrijf snel in want vol is vol. Er is plek voor 
maximaal 60 deelnemers.

Aanmelden  Meld je aan via de website en laat per e-mail weten 
hoeveel gasten je meeneemt

Kosten  Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de 
inspiratiebijeenkomst

Inspiratiebijeenkomst - Fluitend aan het werk 
‘Fluitend aan het werk’ is het thema van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2018. In 
de Oranjerie bij Huis Doorn gaan we met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. 
Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? Onder leiding van een 
tangodanseres onderzoeken de deelnemers de principes van leiden en volgen, afstemmen en 
contact maken. Op verschillende manieren worden ook thema’s als harmonie en improvisatie 
verkend: doen en ervaren staan centraal tijdens de muzikale intermezzo’s en de vertaling naar 
de praktijk komt aan bod in de workshops.
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Positieve gezondheid
Positieve gezondheid brengt je gezondheid op een andere manier in kaart. Niet klachten en 
aandoeningen staan centraal, maar de mens zelf. Hoe ervaart iemand zijn/haar gezondheid, 
wat is belangrijk in iemands leven en waar wil deze persoon aan werken? UNICUM maakte een 
special over Positieve gezondheid en wat je er concreet mee kunt in de huisartsenpraktijk. 
Praktijken die aan de slag willen met positieve gezondheid kunnen voor ondersteuning terecht 
bij Miriam de Kleijn, huisartsadviseur en coördinator persoonsgericht werken en Gea van Andel, 
adviseur persoonsgericht werken.

Het ‘spinnenweb’ in VIPLive
In VIPLive is het ‘positieve gezondheid spinnenweb’ beschikbaar. Dit gespreksinstrument 
stimuleert mensen om zelf na te denken over hoe het met ze gaat, wat ze willen veranderen 
en wie of wat er nodig is in hun omgeving om dat te bereiken. Het beslaat zes gebieden: 
lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, meedoen, zingeving en 
kwaliteit van leven. Resultaten zijn op te slaan in het HIS.

Inspirerend werkbezoek aan centrum voor positieve gezondheid  
in Meppel
Op donderdag 18 oktober 2018 brengt UNICUM met zes personen een werkbezoek aan 
Spectrum Medisch Centrum. In een voormalige bouwmarkt in Meppel realiseren zorgverleners 
dit multidisciplinaire gezondheidscentrum met ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.

https://mailchi.mp/22ff4065201d/special-positieve-gezondheid?e=%5bUNIQID


7

Leefstijl



37

Gecombineerde Leefstijl Interventies
Per 1 januari 2018 worden ‘Gecombineerde Leefstijl Interventies’ (GLI) opgenomen in de 
basisverzekering. Na rijp beraad besluit UNICUM om in 2018 géén GLI te contracteren. Daarvoor 
bestaan meer redenen: begin 2018 is het goedgekeurde aanbod GLI erg beperkt evenals het 
beschikbare budget. Daarnaast betekent het contracteren extra administratieve verplichtingen 
voor de zorggroepen. Tot slot ontbreekt een volgbeleid, waardoor per verzekeraar een 
overeenkomst nodig is.

Eis registratie in kwaliteitsregister SMR vervalt
In november maakt UNICUM bekend dat registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen-met-
roken geen voorwaarde meer is om stoppen-met-roken-begeleiding te kunnen geven.

UNICUM schort afsluiten overeenkomst op met  
Stichting Ik Stop Ermee
UNICUM ondersteunt aangesloten huisartsenpraktijken bij de organisatie van stoppen met 
roken interventies. Hierbij werken we samen met Stichting Ik Stop Ermee. Als de stichting in 
opspraak komt door twijfels over het succespercentage dat de stichting claimt, schort UNICUM 
het afsluiten van een nieuwe overeenkomst op. UNICUM verkent op welke andere manieren 
praktijken ondersteund kunnen worden bij de organisatie van succesvolle stoppen met roken 
interventies.
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PRISMA-trainingen
PRISMA staat voor Proactief Interdisciplinair Self-Management. Dit programma leert 
deelnemers in korte tijd hun ziekte (of het risico erop) begrijpen, waardoor zij in staat zijn 
weloverwogen keuzes te maken rond hun leefstijl.

In 2018 wordt het groepseducatieprogramma PRISMA in diverse UNICUM-praktijken aan 
patiënten aangeboden. UNICUM ondersteunt de twaalf trainers (POH’s en diëtisten) met 
een draaiboek en het beschikbaar stellen van de cursus- en promotiematerialen. Daarnaast 
kunnen zij met inhoudelijke en organisatorische vragen terecht bij Gea van Andel, consulent 
Persoonsgericht werken. De cursisten en de trainers zelf evalueren alle trainingen. De 
projectleider, de consulent en de directie evalueren het PRISMA-programma wanneer zij 
persoonsgericht werken bespreken. Uit die evaluatie blijkt onder andere dat:

• PRISMA-trainingen de trainers veel plezier en energie geven

• cursisten over het algemeen zeer enthousiast zijn

• cursisten werven lastig is

• in de meeste huisartsenpraktijken PRISMA niet structureel is ingebed  
(door onzekerheid over de financiering).

 

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 cursusDe	 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 31 oktoberen woensdag 7 november  van 19.00 tot 21.30 uur

Donderdag 1 november  en donderdag 8 november van 9.30 tot 12.00 uur

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!
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GRATIS CURSUS
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Of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten?
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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 cursusDe	 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 31 oktoberen woensdag 7 november  van 19.00 tot 21.30 uur

Donderdag 1 november  en donderdag 8 november van 9.30 tot 12.00 uur

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!
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Digitale zorgovereenkomsten
Begin januari 2018 ontvangen de bij UNICUM aangesloten huisartsen en diëtisten de 
zorgovereenkomsten voor dat jaar. Voor het eerst verstuurt UNICUM de overeenkomsten 
digitaal en biedt ze die ter digitale ondertekening aan. Dit betekent een vereenvoudigen in de 
administratieve afhandeling voor praktijken en de bureauorganisatie UNICUM. Verder hebben 
praktijken online toegang tot een overzicht van de met UNICUM afgesloten overeenkomsten en 
de inhoud ervan.

VIPLive
Bij UNICUM aangesloten huisartsen werken met VIPLive. VIP biedt veel handige mogelijkheden 
voor bijvoorbeeld registratie, communicatie en verwijzing. In mei 2018 vindt een webinar plaats 
over de vernieuwingen binnen het ketendashboard in VIPLive. Calculus geeft uitleg over de 
uitgebreide en verbeterde mogelijkheden om samen te werken (verwijzen, consulteren, digitaal 
overleg).

Veilig communiceren met VIPapp
Op dinsdag 16 januari 2018 volgen huisartsen en POH’s uit Wijk bij Duurstede, Bunnik, 
Langbroek, Odijk en Werkhoven de training ‘Werken met de VIPapp’. Eind november leren zo’n 
vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik tijdens een workshop hoe zij via de VIPapp kunnen 
communiceren met andere zorgverleners, patiënten en mantelzorgers. UNICUM ontwikkelt een 
filmpje om zorgprofessionals te laten zien hoe zij de VIPapp in de praktijk kunnen gebruiken: 
https://youtu.be/EEHOCBXiOEw

Veilig e-mailen
Trijn Digitaal coördineert het project Veilig e-mailen in de Zorg. Dit project richt zich op 
huisartsenpraktijken in Midden-Nederland. Huisartsen in Midden-Nederland kunnen zich tot  
9 maart 2018 aanmelden voor kosteloze ondersteuning bij het instellen van veilig e-mail op alle 
werkplekken in hun praktijk. Van de 303 aangeschreven praktijken reageren er in totaal 267 op 
het aanbod.

https://youtu.be/EEHOCBXiOEw
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Transmurale afspraken altijd bij de hand
De regionale transmurale werkafspraken (RTA’s) binnen de regio Utrecht zijn mobiel te 
raadplegen via de handige Trijn-app. In de app staan de werkafspraken over diagnostiek en 
behandeling, consultatie, verwijzen en terugverwijzen en berichtgeving bij de onderwerpen: 
DM2, COPD, CVRM, hartfalen en ouderen. De app staat in de Google playstore en de App store 
onder ‘Trijn werkafspraken’.

Huisartsenpraktijken eenvoudig bereikbaar via Zorg4Zeist-app
Tijdens de nationale eHealthweek promoten huisartsen in Zeist en Den Dolder de Zorg4Zeist-
app bij hun patiënten. Diverse regionale media besteden aandacht aan het initiatief. UNICUM 
ondersteunt de huisartsen bij de organisatie en promotie. Bekijk hier het artikel in de Stadspers 
en op Slotstad.nl.

De promotie levert 1.437 nieuwe gebruikers op. Sinds de introductie van de Zorg4Zeist-app 
in 2017 hebben bijna 17.000 patiënten de app gedownload. Daarmee kunnen zij via hun 
smartphone of tablet eenvoudig en snel herhaalrecepten aanvragen, een afspraak plannen en 
de huisarts via een e-consult raadplegen. Ruim 28% van de patiëntenpopulatie heeft via deze 
app digitale toegang tot de huisartsenzorg. Daarmee loopt de regio ver vooruit: het landelijk 
gemiddelde ligt dan rond de 15%. De Zorg4Zeist wordt dan ook genomineerd voor de Uw Zorg 
Online Award 2018.

In december zet UNICUM-huisartsen Rian van Kessel, Roel van Kuppevelt en Luuk van Eijk in 
het zonnetje. Zij zijn de drie huisartsen met de meeste aangesloten patiënten op de Zorg4Zeist-
app. Deze huisartsen promoten de app actief onder hun patiënten. ‘Digitaal is het nieuwe 
normaal’, is hun ervaring.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdl.Trijn
https://apps.apple.com/gb/app/trijn/id1291053932
https://gallery.mailchimp.com/9c278c637901497ab371145f9/files/0c0e15d1-42f9-4949-b62b-e4fa362830ea/E1_2_StadsPers_05_18_2018.pdf
http://slotstad.nl/artikel/96681075/start-van-de-huisartsenactie-tijdens-de-e-healthweek
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“ De meeste patiënten zijn gewend om apps te gebruiken 

en kijken er niet van op dat de huisarts er ook één 

aanbiedt. Ze vinden het alleen maar heel erg makkelijk 

om ook digitaal contact met ons te hebben, waar en 

wanneer het hen uitkomt.”

OPEN
Huisartsdossiers moeten vanaf juli 2020 gedeeltelijk zichtbaar worden voor patiënten. Hiervoor 
is landelijk het project OPEN gestart. De vakcommissie ICT wordt eind 2018 gevraagd om mee 
te denken over de rol van UNICUM in dat project.
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Zorgprogramma Diabetes Mellitus (DM)
In 2018 nemen alle 83 bij UNICUM aangesloten huisartsenpraktijken deel aan de ketenzorg DM. 
Zij houden onder andere drie kwaliteitsindicatoren bij: nierfunctie, fundus- en voetonderzoek. 
Gezamenlijk behalen zij de norm voor deze kwaliteitsindicatoren. Dat tonen de cijfers aan die bij 
InEen worden ingediend voor de jaarlijkse benchmark.

De zorgverzekeraar houdt 5% van het tarief voor de ketenzorgprogramma’s in en keert die 
uit als prestatiebeloning. UNICUM ZOU voldoet aan de norm voor diabetes en komt voor 
prestatiebeloning in aanmerking. De prestatiebeloning gaat naar de huisartsenpraktijken al 
naar gelang die aan de prestatienormen hebben voldaan.

Diabetes (DM) UNICUM Zuidoost-Utrecht B 

Indicatoren Diabetes (DM) UNICUM Zuidoost-Utrecht BV aantallen %

Populatie zorggroep 191.176       
% patiënten bekend met diabetes mellitus type 2 9.271           5%
% diabetespatiënten met hoofdbehandelaar specialist 702               8%
% diabetespatiënten met hoofdbehandelaar huisarts 8.357           90%
% diabetespatiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg) 598               7%
% diabetespatiënten in zorgprogramma 7.759           93%
% diabetespatiënten gedurende HEEL 2018 in zorgprogramma 6.934           0%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma <80 jr bij wie LDL is bepaald 5.332           100%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma <80 jr bij wie LDL is bepaald met LDL-cholesterolwaarde lager dan of gelijk aan 2,5 mmol/l 3.373           63%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma dat een lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld statines) gebruikt 4.836           70%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is berekend of bepaald 6.536           94%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met urineonderzoek (porties) op albumine of albumine/creatinine ratio 5.842           84%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 6.545           94%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma, van wie rookgedrag is vastgelegd, die roken 817               13%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een funduscontrole in afgelopen twee jaar 6.147           89%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een voetonderzoek 5.845           84%
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Diabetes (DM) UNICUM Zuidwest-Utrecht BV 

Indicatoren Diabetes (DM) UNICUM Zuidwest-Utrecht BV aantallen %

Populatie zorggroep 98.192       
% patiënten bekend met diabetes mellitus type 2 5.420         6%
% diabetespatiënten met hoofdbehandelaar specialist 410            8%
% diabetespatiënten met hoofdbehandelaar huisarts 4.913         91%
% diabetespatiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg) 316            6%
% diabetespatiënten in zorgprogramma 4.597         94%
% diabetespatiënten gedurende HEEL 2018 in zorgprogramma 4.108         
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma <80 jr bij wie LDL is bepaald 3.444         100%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma <80 jr bij wie LDL is bepaald met LDL-cholesterolwaarde lager dan of gelijk aan 2,5 mmol/l 2.269         66%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma dat een lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld statines) gebruikt 3.028         74%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is berekend of bepaald 3.840         94%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met urineonderzoek (porties) op albumine of albumine/creatinine ratio 3.634         89%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 3.926         96%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma, van wie rookgedrag is vastgelegd, die roken 526            13%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een funduscontrole in afgelopen twee jaar 3.780         92%
% diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een voetonderzoek 3.537         86%

Zorgprogramma COPD
Ook wat betreft het zorgprogramma COPD – waaraan in 2018 62 praktijken deelnemen – wordt 
de norm collectief behaald. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de resterende 5% van het tarief 
voor ketenzorg COPD over 2017 alsnog uitbetaalt.
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COPD UNICUM Zuidoost-Utrecht BV 

 

\

Indicatoren COPD UNICUM Zuidoost-Utrecht BV aantallen %

Populatie zorggroep 162.494  
% patiënten bekend met COPD 3.032       2%
% COPD patiënten met hoofdbehandelaar specialist 860          28%
% COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts 1.996       66%
% COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg) 422          21%
% COPD patiënten in zorgprogramma 1.574       79%
% COPD patiënten gedurende HEEL 2018 in zorgprogramma 1.343       
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie 1.146       85%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd 734          64%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie functioneren (MRC of CCQ) is vastgelegd 994          74%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie mate van bewegen is gecontroleerd 1.021       76%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 1.136       85%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd, die roken 409          36%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie de exacerbaties in de afgelopen 12 maanden is vastgelegd 496          37%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met 2 of meer exacerbaties in de afgelopen 12 maanden 25            5%

COPD UNICUM Zuidwest-Utrecht BV 

 

Indicatoren COPD UNICUM Zuidwest-Utrecht BV aantallen %

Populatie zorggroep 63.553       
% patiënten bekend met COPD 1.303         2%
% COPD patiënten met hoofdbehandelaar specialist 370            28%
% COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts 879            68%
% COPD patiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg) 217            25%
% COPD patiënten in zorgprogramma 662            75%
% COPD patiënten gedurende HEEL 2018 in zorgprogramma 556            0%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie 484            87%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd 418            86%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie functioneren (MRC of CCQ) is vastgelegd 487            88%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie mate van bewegen is gecontroleerd 473            85%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 512            92%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd, die roken 193            38%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie de exacerbaties in de afgelopen 12 maanden is vastgelegd 225            41%
% COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met 2 of meer exacerbaties in de afgelopen 12 maanden 12               5%
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Zorgprogramma CVRM
In 2018 nemen 53 praktijken deel aan het VRM-programma, waarmee ruim 19.414 patiënten 
geïncludeerd zijn in de geprotocolleerde VRM-zorg. Zilveren Kruis stelt als voorwaarde in het 
contract dat er maximaal 9% van de populatie geïncludeerd mag worden. In de praktijk blijkt 
dat praktijken binnen deze norm blijven. In overeenstemming met 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.

CVRM UNICUM Zuidoost-Utrecht BV

Indicatoren CVRM UNICUM Zuidoost-Utrecht BV aantallen %

Populatie zorggroep 69.448       
% patiënten bekend met VVR en niet bekend met DM2 of HVZ 6.612         10%
% VVR patiënten met hoofdbehandelaar specialist 664            10%
% VVR patiënten met hoofdbehandelaar huisarts 5.492         83%
% VVR patiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg) 910            17%
% VVR patiënten in zorgprogramma 4.582         83%
% VVR patiënten gedurende HEEL 2018 in zorgprogramma 4.159         
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie bloeddruk is bepaald in meetperiode 3.327         80%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma <70 jaar bij wie de systolische bloeddruk is bepaald in meetperiode 1.732         79%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma <70 jaar bij wie de systolische bloeddruk is gemeten met systolische bloedddruk lager dan of gelijk aan 140 mmHg 1.117         65%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma <80 jaar bij wie LDL is bepaald 3.451         97%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma <80 jaar bij wie LDL is bepaald met LDL lager dan of gelijk aan 2,5 mmol/l 1.172         34%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode of uitslag nooit ooit is gemeten 3.056         74%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode, die roken 321            11%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is bepaald in afgelopen vijf jaar 4.067         98%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie mate van beweging is vastgelegd in meetperiode 2.531         61%
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CVRM UNICUM Holding BV 

 
Indicatoren CVRM UNICUM Holding BV aantallen %

Populatie zorggroep 171.161      
% patiënten bekend met VVR en niet bekend met DM2 of HVZ 16.797        10%
% VVR patiënten met hoofdbehandelaar specialist 1.009          6%
% VVR patiënten met hoofdbehandelaar huisarts 14.435        86%
% VVR patiënten met hoofdbehandelaar huisarts, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg) 1.969          14%
% VVR patiënten in zorgprogramma 12.466        86%
% VVR patiënten gedurende HEEL 2018 in zorgprogramma 11.613        
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie bloeddruk is bepaald in meetperiode 8.787          76%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma <70 jaar bij wie de systolische bloeddruk is bepaald in meetperiode 5.080          74%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma <70 jaar bij wie de systolische bloeddruk is gemeten met systolische bloedddruk lager dan of gelijk aan 140 mmHg 3.483          69%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma <80 jaar bij wie LDL is bepaald 9.956          96%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma <80 jaar bij wie LDL is bepaald met LDL lager dan of gelijk aan 2,5 mmol/l 3.115          31%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode of uitslag nooit ooit is gemeten 8.548          74%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode, die roken 886              10%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is bepaald in afgelopen vijf jaar 11.270        97%
% VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie mate van beweging is vastgelegd in meetperiode 5.465          47%

Vanaf 2018 nemen de coöperaties deel aan het evaluatieproject ZOUT  
van de bestaande ketenzorgprogramma’s. Die evaluatie betreft met name de transmurale 
afspraken wat betreft chronische ketenzorg.

In 2018 heeft UNICUM een contract met alle zorgverzekeraars.

In 2018 heeft UNICUM contracten met 103 huisartsen, verspreid over 81 praktijken.

Alle aangesloten praktijken hebben een overeenkomst voor diabetes-zorg.  
51 praktijken hebben daarnaast een overeenkomst voor COPD-zorg en  
54 praktijken voor CVRM-zorg.

Met 81 diëtisten werkt UNICUM samen voor dieetadvisering.
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Nieuwe versie schema lab en ECG
In maart 2018 verschijnt een nieuwe versie van het schema voor laboratoriumbepalingen en 
ECG. Het is beschikbaar via de UNICUM-website en een geplastificeerd exemplaar ontvangen 
aangesloten huisartsen en POH’s per post.

Prestatiebeloning CVRM 2016
Zilveren Kruis bericht UNICUM in 2018 over de toekenning van de prestatiebeloning 2016 
gekoppeld aan het substitutiecontract CVRM (CardioVasculair Risico Management). Aan 
alle praktijken die in 2016 en 2017 deelnamen aan het substitutiecontract CVRM is deze 
prestatiebeloning uitgekeerd.

Indicator Ketenzorg ja/nee vereist voor declareren
Vanaf 1 januari 2019 is ketenzorg te declareren alleen voor patiënten bij wie de indicator 
‘deelname ketenzorg’ op ‘JA’ staat. De huisartsen in ZWU en ZOU ontvangen hierover via de 
Upd@te en per e-mail informatie. De consulenten ondersteunen de huisartsen door praktijken 
te bezoeken, een handleiding toe te sturen en telefonisch advies te geven. Verder voorziet de 
UNICUM-website in meer info, tips en ondersteuning.

Onderhandelingen ketenzorgcontracten 2019
In november onderhandelt UNICUM met Zilveren Kruis over het contracten van de 
zorgprogramma’s DM en COPD in 2019. Ook overlegt zij over het voorzetten van het CVRM-
contract dat op 31 december 2018 afloopt. Alle ketenzorgcontracten worden uiteindelijk 
ongewijzigd verlengd. UNICUM informeert hierover per regio.
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Overzicht nascholingen en bijeenkomsten 2018

Datum 
2018

Nascholing of bijeenkomst

5-feb Werken met VIPLive – Zeist
7-feb Werken met de VIPLive app
16-apr Werken met de VIPLive app

12-feb CVRM voor praktijkassistenten – regio’s ZWU en ZOU
27-mrt CVRM voor praktijkassistenten - deel 1 - regio’s ZWU en ZOU

19-mrt Casuïstiek DM i.s.m. Diakonessenhuis
6-nov Opvolgavond Langerhans DM
13-dec Vernieuwde NHG-standaard DM type 2

18-apr AVG Training - Regio ZOU
23-apr AVG Training - Regio ZWU

25-apr Bijeenkomst voor (aanstaande) PRISMA-trainers

25-mei Functionaris Gegevensbescherming

28-mei Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg: Haspel Allergologie

20-jun Excel-voor-VIP-training

4-okt Persoonsgericht werken: Inspiratiebijeenkomst Fluitend naar je werk

18-okt Persoonsgericht werken: Werkbezoek Spectrum Medisch Centrum Meppel
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Jan van Es Instituut: leergang Effectief besturen
Begin 2018 eindigt een zesdaagse leergang Effectief besturen. UNICUM organiseert die 
leergang samen met het Jan van Es Instituut. De deelnemers zijn huisartsen uit beide UNICUM-
regio’s: huidige bestuurders en huisartsen met (mogelijke) bestuurdersambitie. Onder hen ook 
Doremiek Verdijk, huisarts in Bilthoven: “Dit is een heel leerzaam en inspirerend traject. Voor mij 
persoonlijk heeft het ertoe geleid dat ik bestuurslid wil worden van de UNICUM-coöperatie in 
mijn regio.” Op 13 december 2018 start een nieuwe leergang Effectief besturen.

Samenwerking WDH-ZOU en UNICUM
Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost Utrecht gaan voor een gezamenlijk 
nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Zo ontstaat 
een afgestemd nascholingsaanbod voor de regio ZOU. Doel is voor 2019 met een afgestemd 
jaarprogramma te komen.
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“ Door samen te werken kunnen we een evenwichtig 

programma bieden. Ten eerste stemmen we af op inhoud. 

Zodat we niet dezelfde nascholingen organiseren of 

inkopen en andere thema’s juist onderbelicht blijven.  

Ten tweede is het handig om samen naar een goede 

verdeling over het jaar te kijken. Drie nascholingen in de 

week: daar zit natuurlijk niemand op te wachten.” 

 

 

 

Carin Bonekamp, huisarts in Zeist en voorzitter van de  

WDH Zuidoost Utrecht
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Samenwerking
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Kwetsbare ouderen
In regio Zuidoost-Utrecht vormt zich een bestuurlijk platform dat zich richt op samenwerking 
rond zorg voor kwetsbare ouderen. Een breed bestuurlijk overleg: in september sluiten de VVT-
sector, gemeenten, ziekenhuizen en huisartsen in Zuidoost-Utrecht een convenant. Hun focus is 
een betere afstemming rond kwetsbare ouderen.

Schelm
Schelm is een zorginhoudelijk samenwerkingsverband tussen verschillende 
huisartsenorganisaties in en om de stad Utrecht:

• Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

• Zorg in Houten

• KetenzorgNU

• UNICUM

• Julius Centrum Leidsche Rijn

• Saltro (diagnostisch laboratorium).

 
Schelm richt zich op regionale zorginhoudelijke samenwerking. Schelm zoekt naar regionale 
passende oplossing voor eerstelijnszorg. Vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties 
gaan daarvoor jaarlijks op studiereis. In 2018 bezoeken zij Londen.
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Eerstelijns verblijf (ELV)
Een stuurgroep met vertegenwoordiging vanuit de huisartsen, ELV-aanbieders en ziekenhuizen 
werkt aan de realisatie van een ELV-coördinatiepunt voor de regio. Samen maken zij nieuwe 
werkafspraken. Deze gaan in vanaf 19 maart 2018. Deze werkafspraken gelden voor alle bij 
UNICUM aangesloten huisartsen.

Het doel? Kwetsbare ouderen de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Dit lukt alleen als alle 
ketenpartners hiervoor verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.

Trijn
UNICUM participeert in het samenwerkingsverband Trijn. Daarbij zijn onder andere 
zorggroepen aangesloten, ziekenhuizen, VVT-instellingen, GGZ-instellingen en Saltro. Het 
netwerk breidt zich gestaag uit. 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 2018 wordt gewerkt aan RTA Oncologie.

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 2018 is het 
thema O&I: Organisatie en infrastructuur.
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Medewerkers
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Wisseling in de directie van UNICUM
Op 1 september 2018 treedt Joost van Niekerk aan als directeur van UNICUM Huisartsenzorg BV. 
Joost deelt deze directeursfunctie met Hans Erik van Helsdingen. Zijn focus ligt op de medisch 
inhoudelijke zaken, kwaliteit en samenwerking. Joost volgt Jaap van der Horst op, die zijn 
functie per 1 oktober 2018 neerlegt.

Nieuwe medewerkers
In 2018 verwelkomen wij twee nieuwe medewerkers op het bureau: 
Ilse Koole komt op 1 juni in dienst als officemanager en Jacoline Dekker gaat half juni aan de 
slag als financieel-administratief medewerker bij UNICUM. 

In 2018 werken de volgende personen voor UNICUM:
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DIRECTIE BV

Hans Erik van Helsdingen

Jaap van der Horst 

Joost van Niekerk 

Directeur bedrijfsvoering 

Medisch directeur 
(tot 1 oktober)

Medisch directeur 
(per 1 september)

In 2018 werken  

de volgende  

personen voor 

UNICUM
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MEDEWERKERS STAFBUREAU

Jacoline Dekker-Braas 

Petra Dijkstra 

Ilse Kole 

Priscilla de Roo 

Aty de Ruiter 

Grietje Rutgers-Ballast 

Mieke Walda 

Sabine Zuurveen

Financieel administratief medewerker 
16 u/w per 18 juni 2018

Consulent 
16 u/w per 1 jan 2018

Officemanager 
24 u/w per 1 juni 2018

Senior adviseur strategie 
38 u/w per 1 juni 2014

Manager Innovatie & Zorg-ICT 
36 u/w per 1 november 2017

Praktijkadviseur ketenzorg 
06 u/w per 1 juli 2014

Manager kwaliteit 
08 u/w per 1 november 2017

Officemanager 
24 u/w per 1 juni 2014
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EXTERNE ONDERSTEUNING

Els Slob

Christie Manintveld

Leonie Keijzer

Gea van Andel

Coördinator nascholingen

Communicatieadviseur

Consulent

Consulent persoonsgericht werken

HUISARTSADVISEURS

Miriam de Kleijn

Toosje Valkenburg

adviseur persoonsgericht werken

adviseur palliatieve zorg
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ADVIESCOMMISSIE DIËTETIEK

Ans Jansen Venneboer

Laura Hilhorst

Liselotte Huntink

Mariëtte Hoogers

Diëtiste

Diëtiste

Diëtiste

Diëtiste

ADVIESCOMMISSIE VOETZORG

Tineke de Beer

Marly van Gestel

Constant Kivits

Riekje van der Poel

Pedicure

Podotherapeut

Podotherapeut

Podotherapeut



64

KADERHUISARTSEN KETENZORG

Nellie Jans

Peter Smink

Huub Lammers

Gerard Daggelders

Mariska Brinkers

DM ZOU tot 1 juli 2018

COPD - regio ZOU

COPD - regio ZWU

CVRM - regio’s ZWU en ZOU

DM - regio’s ZWU en ZOU
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NIEUW IN 2018: ICT-VAKCOMMISSIE

Roel van Kuppevelt

Willem van Stempvoort

Albert van de Veer

Nienke Smitsman

Rolf Lemij

Herko Wegter

Aty de Ruiter

huisarts ZOU

huisarts ZOU

huisarts ZOU

huisarts ZOU

huisarts ZWU

extern adviseur

manager Innovatie en Zorg-ICT -  
UNICUM
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VAKCOMMISSIE HAP/ANW, TEVENS KLANKBORD- 
GROEP VOOR PRIMAIR HUISARTSENPOSTEN

Ariëtte Sanders regio ZOU

Ester Bouman

Annemarie Weber

Annet Aukema

Adri de Fluiter

Ard-Jan de Jong

Judith van Gasteren

Lia Boelman

Marieke van Nieuwstadt

Maarten Brandt

Anneke Rost

Ingrid van der Voogd

Ferry Witvoet

Niels Harkink
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VAKCOMMISSIE 
KWALITEIT EN NASCHOLING

Jaap van der Horst 

Joost van Niekerk 

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 
tot 1 oktober

Voorzitter, huisarts en directeur 
vanaf 1 september

Kaderhuisarts diabetes mellitus

Kaderhuisarts diabetes mellitus

Kaderhuisarts hart- en vaatziekten 

Kaderhuisarts COPD

Kaderhuisarts COPD

Kaderhuisarts COPD

Kaderhuisarts Ouderen

Operationeel manager kwaliteit 
tot 1 juni 2018

Manager kwaliteit

Manager Innovatie & Zorg-ICT
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www.unicum-huisartsenzorg.nl
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