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Voor u ligt het jaarverslag 2019. Een bewogen jaar waarin de 
regionalisering van UNICUM wordt afgerond. In 2018 hebben we een 
begin gemaakt aan regiovorming binnen UNICUM. Huisartsen in 
Zuidoost-Utrecht (ZOU) en Zuidwest-Utrecht (ZWU) bouwden aan 
regio-organisaties die goede huisartsenzorg kunnen ondersteunen. 
Deze lijn hebben we doorgezet naar 2019 waarin ook Lekstroom 
(voormalig ZWU) hard op weg is zich verder te settelen. We plukken 
dit jaar al vruchten van de regionalisering. We ervaren grote 
betrokkenheid en belangrijke besluiten kunnen als regio  
genomen worden.

 
Iedereen is druk bezig zijn plek te vinden binnen de nieuwe organisaties en het lukt ons in 
2019, in relatief korte tijd, grote veranderingen tot stand te brengen. 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 
andere eerstelijns ketenpartners en het sociaal domein, om ervoor te zorgen dat de inwoners in 
ons werkgebied de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 

Om aan de wens van goede 24x7-uurs-huisartsenzorg tegemoet te komen worden dit jaar grote 
stappen gezet. Huisartsen in de regio’s vinden dat 24 uurs-zorg tot de kernwaarden van hun 
vak behoort en hun verantwoordelijkheid niet stopt bij enkel zorg overdag. Voorbereidingen om 
tot huisartsenspoedzorg tijdens ANW-uren te komen vinden in 2019 dan ook in razend tempo 
plaats. Dit met als voornemen dat per juli 2020 de spoedposten Zeist en Nieuwegein van Primair 
doorgaan onder de vlag van UNICUM.
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UNICUM’ers (aangesloten huisartsen, praktijkmedewerkers, ketenzorgcontractanten w.o. 
diëtisten en medewerkers van het bureau) zetten ook in 2019 de schouders eronder. Wij vormen 
samen UNICUM en zorgen er met elkaar voor dat wij met plezier werken en dragen bij aan een 
klimaat waarin professionals kunnen gedijen. Dat blijkt uit de grote betrokkenheid en inzet op 
belangrijke thema’s zoals o.a. de invulling van Organisatie & Infrastructuur. Zo zijn we dit jaar 
hard op weg om voor beide regio’s volledige O&I contracten af te sluiten.

Ook op het gebied van digitalisering maken we dit jaar mooie ontwikkelingen door. Wij menen 
dat deze ontwikkeling binnen onze bedrijfsvoering/praktijk steeds belangrijker wordt om de 
kwaliteit van samenwerking met de patiënt en onze ketenzorgpartners te kunnen waarborgen. 
Ontwikkelingen op het gebied van zorg ict en e-health krijgen verder vorm met de VIPapp 
en de Zorg4app. De huisartsen in Zeist nemen voor deze laatste de ‘Uw Zorg Online’ award in 
ontvangst. We zijn trots dat een van de gemeenten in ons werkgebied deze award in ontvangst 
mag nemen. 

De ledenbijeenkomsten en nascholingen worden goed bezocht en een flink aantal collega’s is 
actief binnen vakcommissies, werk- en klankbordgroepen. Voldaan kijken we terug op de goede 
samenwerking en de behaalde resultaten in 2019.

Bilthoven, april 2020

Directie UNICUM Huisartsenzorg B.V. 
Joost van Niekerk 
Hans Erik van Helsdingen
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Organisatie
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O&I

Versterken en opzetten van lokale multidisciplinaire netwerken

UNICUM helpt bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in de 
gemeenten in het werkgebied. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor 
ingezet. In 2019 vinden de onderhandelingen voor de O&I-contracten voor beide regio’s plaats. 
Regio Lekstroom sluit eerst een gedeeltelijk contract af. De onderhandelingen gaan verder om 
in 2020 voor beide regio’s volledige contracten af te kunnen sluiten. Per 1 september 2019 vervult 
Mieke Walda de nieuwe functie van manager O&I bij UNICUM.

In de regioplannen van UNICUM ZOU en Lekstroom geven de huisartsen aan dat zij staan voor 
integrale, wijkgerichte zorg in de eigen omgeving die de autonomie van de patiënt ondersteunt. 
Om dat te realiseren werken huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van 
professionals. Dit gebeurt in 2019 al op veel plaatsen, vanuit diverse invalshoeken en door 
verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder GEZ en OWZ.

Nieuw dit jaar is dat financiering van dergelijke inspanningen wordt gekoppeld aan een regio-
organisatie. De gedachte hierachter is dat regionale coördinatie het opschalen van succesvolle, 
lokale initiatieven vergemakkelijkt. Daarnaast zal het tot meer samenhang en samenwerking 
binnen de regio leiden.

In het najaar van 2019 start het goed in kaart brengen van de lokale situatie: wat speelt er, wat is 
er al, waaraan is behoefte, wie wil in welke mate bij welke activiteiten betrokken zijn? Op basis 
hiervan wordt de organisatie en infrastructuur neergezet die nodig is om de lokale professionals 
structureel te ondersteunen bij wat zij nodig hebben om zorg te kunnen leveren die leidt tot 
optimaal welzijn van de patiënt. 
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Ontwikkelingen regio ZOU
De denktank O&I heeft begin 2019 een meerjaren regioplan (2019-2021) ontwikkeld voor het 
opzetten van een duurzame O&I-structuur in de regio Zuidoost-Utrecht. Het bestuur van ZOU 
en de huisartsenbestuurders van de GEZ’en en OWZ-en staan gezamenlijk achter de inhoud van 
het plan. 

In februari 2019 vind er een constructief gesprek plaats met Zilveren Kruis. In dit gesprek staat de 
vergoeding centraal. De vergoeding per ION, zoals door UNICUM berekend, lag hoger dan het 
bedrag dat Zilveren Kruis voornemens was uit te geven. Door met elkaar samen te werken en 
de backoffices van de beide regio’s te combineren kon er een efficiencyslag gemaakt worden. 
Daarmee is het verschil voor een belangrijk deel overbrugd. 

De uitkomst van het gesprek is dat Zilveren Kruis aangeeft volledig achter de plannen te 
staan. Beide partijen spreken de wil uit om vóór 1 april overeenstemming te bereiken over het 
contracteren van O&I. Realisering wordt een feit.

Tijdens de ALV in april 2019 informeert het bestuur de huisartsen over het definitieve aanbod 
van Zilveren Kruis. Het betreft een driejarig contract. Het bestuur vraagt de directie om het O&I-
contract met Zilveren Kruis verder invulling te geven. 

Bestuur UNICUM regio Zuidoost-Utrecht

Het bestuur bestaat uit: 
Niels Harkink (voorzitter) 
Adri de Heij (per 1 april 2019) 
Doremiek Verdijk 
Mura Franssens 

Het werkgebied van UNICUM ZOU omvat 
in december 63 huisartsenpraktijken, 

97 praktijkhouders en heeft 200.011 
inwoners. 
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WERKGEBIED 

UNICUM ZOU

Datum Bijeenkomst

2 april Algemene Ledenvergadering

9 mei Algemene Ledenvergadering

11 juli Algemene Ledenvergadering

24 september Algemene Ledenvergadering

18 december Algemene Ledenvergadering

Bijeenkomsten  

regio Zuidoost-Utrecht
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Ontwikkelingen regio Zuidwest-Utrecht (Lekstroom per juli 2019)
In de regio Zuidwest Utrecht gaat in eerste instantie veel aandacht uit naar het samenbrengen 
van de verschillende GEZ, OWZ en eerstelijns medische centra. De beoogde krachtenbundeling 
wordt gecoördineerd door een afvaardiging van alle partijen. Van januari tot en met maart 
2019 wordt er gesproken over wat er in het regioplan voor Zuidwest-Utrecht moet komen. Dat 
bespreekt het bestuur van de regio-organisatie in oprichting met de huisartsen uit de regio 
en hun multidisciplinaire samenwerkingspartners. Per gemeente vinden gesprekken met 
gezondheidscentra, HAGRO’s en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden (GEZ en OWZ) 
plaats.

Tijdens deze gesprekken komen o.a. onderwerpen aan bod als de inrichting en de structuur van 
de nieuwe regio-organisatie en de O&I-financiering. Mede op basis van de verkregen input stelt 
het bestuur een eerste versie van het regioplan op. Dit wordt in juli definitief gemaakt tijdens de 
ALV. Het regioplan vormt de basis voor het contracteren van O&I voor de regio. 

Na de zomervakantie gaan de directie van UNICUM en bestuur van Coöperatie UNICUM-
Lekstroom hierover in gesprek met Zilveren Kruis. Vanuit het bestuur hebben Sandra van Haren 
en Huub Lammers O&I in de portefeuille. In 2019 wordt er een financiële afspraak gemaakt met 
betrekking tot afbouw GEZ/OWZ/ketenzorgoverhead en opbouw O&I. Voor 2019 geldt nog geen 
afbouw en geen opbouw daar er nog geen juridische regio-organisatie bestaat.

Oprichting Coöperatie UNICUM-Lekstroom

In de ledenvergadering van 16 juli worden, door de huisartsen, de statuten van hun nieuwe 
coöperatie UNICUM-Lekstroom vastgesteld. Contracten, waaronder die voor O&I en ketenzorg, 
(geldend vanaf 2020) worden voor de regio afgesloten onder de vlag van de eigen regio BV 
UNICUM-Lekstroom. Dat betekent dat er vanaf dat moment in de regio Zuidwest-Utrecht sprake 
is van één aanspreekbare huisartsenorganisatie. Ook kiezen de huisartsen op 16 juli het bestuur 
van UNICUM-Lekstroom.
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Bestuur UNICUM Lekstroom

Het bestuur bestaat uit: 
Tom Rebholz (voorzitter) 
Marcel Ebbing (penningmeester) 
Huub Lammers (secretaris) 
Marjolijn Beukers 
Sandra van Haren 
Erik Asbreuk

Bijeenkomsten regio Zuidwest-Utrecht / Lekstroom

Datum Bijeenkomst

25 maart Algemene ledenvergadering ZWU en regiobijeenkomst

8 mei Regiobijeenkomst

16 juli Algemene Ledenvergadering ZWU en regiobijeenkomst 

28 oktober Algemene ledenvergadering

16 december Algemene Ledenvergadering
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WERKGEBIED UNICUM ZWU

- BEGIN 2019 -

Het werkgebied van UNICUM 
Lekstroom omvat in december 54 

huisartsenpraktijken, 86 praktijkhouders 
en heeft 197.282 inwoners. 
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WERKGEBIED UNICUM ZWU
- EIND 2019 -
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O&I bouwstenen:

      Samenwerken     ZorgICT en datamanagament

  Contractering Organisatie/beleidsproces Netwerkstructuur Afspraken Zorgprogramma’s en zorgprojecten Nascholing en hands-
on ondersteuning ZorgICT Informatievoorziening

Niveau:                

                 

Praktijk

Contracteren  
praktijkmanagement. 
Resultaat: per 1 april aanbod 
gereed voor praktijken, zie 
punt 1 inhoudelijke toelichting 

Faciliteren 
praktijkmanagement     DM, COPD en CVRM. Doel: voldoen aan de 

kwaliteitscriteria in de contracten

Nascholing, feedback 
en advies. Inzet 
consulenten en 
kaderhuisartsen

Implementeren en 
doorontwikkelen VIPapp, zie 
punt 7 inhoudelijke toelichting

Faciliteren 
spiegelinformatie, 
inzicht in 
patientenpopulatie

         
Leefstijl: gezondheid en gedrag. 
Groepsinterventies, stoppen met roken, 
beweegprogramma en Prisma. 

  Optimaliseren gebruik 
ketenzorgdashbord  

          Project persoonsgericht werken. Zie punt 
4 inhoudlijke toelichting      

Wijk Faciliteren wijkmanagement 
regio ZOU, zie regioplan ZOU      

Op wijkpopulatie gerichte, 
multidisciplinaire  zorgprogramma’s en 
interventies

  Implementeren en 
doorontwikkelen VIPapp

Faciliteren 
spiegelinformatie, 
inzicht in 
patientenpopulatie

              ZORG4 app, zie punt 8 
inhoudelijke toelichting  

Gemeente Contracteren GEZ Zeist B.V. 
Faciliteren overlegstructuur 
huisartsen, gemeente en 
gemeentelijke ketenpartners

Structureel overleg/
strategische afstemming 
gemeenten

 

Op gemeentelijke populatie gerichte 
leefstijl programma’s, gericht op 
gezondheid en gedrag. Resultaat: 
afspraken over zorg op de juiste plek en 
binnen het juiste domein

  Implementeren en 
doorontwikkelen VIPapp

Faciliteren 
spiegelinformatie, 
inzicht in (patienten)
populatie

    Faciliteren jaarlijkse hagro 
bezoeken            

Regio

Ontwikkelen en contracteren 
regioplan regio ZWU. Resultaat 
contracteerbaar regioplan 
ZWU uiterlijk 1 juli 2019. Zie 
punt 2 inhoudelijke toelichting 

Vormen regio-organisatie 
ZWU. Faciliteren back-office 
functie, juridische structuur, 
faciliteren bestuursproces

Structureel overleg/
strategische afstemming ZH, 
VVT, koepels gemeenten, 
Primair

Ziekenhuis: RTA’s, 
populatiemanagement. 
Resultaat: tenminste met 1 
regionaal ZH afspraken over 
populatiemanagement

Afspraken met koepels van gemeenten 
over zorg op de juiste plek en binnen het 
juiste domein 

Publicatie 
nascholingsplan 1 januari 
2019. Uitvoering in 2019

ZorgAdresBoek, zie punt 9 
inhoudelijke toelichting 

Project risicostratificatie, 
zie punt 10 inhoudelijke 
toelichting

 

Ontwikkelen en contracteren 
regioplan regio ZOU. Resultaat 
contacteerbaar regioplan ZOU 
uiterlijk 1 april 2019. Zie punt 3 
inhoudelijke toelichting

Managementreview 
kwaliteitmanagementsysteem 
uiterlijk april 2019

Faciliteren vakcommissies ICT, 
HAP/ANW, denktanken O&I, 
medische vakcommissie

Zilveren Kruis: 
populatiemanagement, 
afspraken over substitutie, 
hoogover contracteren 

Regionale projecten: longformularium 
astma en COPD, TIM (Transmuraal 
Incident Melden). Zie punt 5  inhoudelijke 
toelichting bijlage 

Symposium regio ZOU 
en regio ZWU    

UNICUM jaarplan 2019



17

O&I bouwstenen:

      Samenwerken     ZorgICT en datamanagament

  Contractering Organisatie/beleidsproces Netwerkstructuur Afspraken Zorgprogramma’s en zorgprojecten Nascholing en hands-
on ondersteuning ZorgICT Informatievoorziening

Niveau:                

                 

Praktijk

Contracteren  
praktijkmanagement. 
Resultaat: per 1 april aanbod 
gereed voor praktijken, zie 
punt 1 inhoudelijke toelichting 

Faciliteren 
praktijkmanagement     DM, COPD en CVRM. Doel: voldoen aan de 

kwaliteitscriteria in de contracten

Nascholing, feedback 
en advies. Inzet 
consulenten en 
kaderhuisartsen

Implementeren en 
doorontwikkelen VIPapp, zie 
punt 7 inhoudelijke toelichting

Faciliteren 
spiegelinformatie, 
inzicht in 
patientenpopulatie

         
Leefstijl: gezondheid en gedrag. 
Groepsinterventies, stoppen met roken, 
beweegprogramma en Prisma. 

  Optimaliseren gebruik 
ketenzorgdashbord  

          Project persoonsgericht werken. Zie punt 
4 inhoudlijke toelichting      

Wijk Faciliteren wijkmanagement 
regio ZOU, zie regioplan ZOU      

Op wijkpopulatie gerichte, 
multidisciplinaire  zorgprogramma’s en 
interventies

  Implementeren en 
doorontwikkelen VIPapp

Faciliteren 
spiegelinformatie, 
inzicht in 
patientenpopulatie

              ZORG4 app, zie punt 8 
inhoudelijke toelichting  

Gemeente Contracteren GEZ Zeist B.V. 
Faciliteren overlegstructuur 
huisartsen, gemeente en 
gemeentelijke ketenpartners

Structureel overleg/
strategische afstemming 
gemeenten

 

Op gemeentelijke populatie gerichte 
leefstijl programma’s, gericht op 
gezondheid en gedrag. Resultaat: 
afspraken over zorg op de juiste plek en 
binnen het juiste domein

  Implementeren en 
doorontwikkelen VIPapp

Faciliteren 
spiegelinformatie, 
inzicht in (patienten)
populatie

    Faciliteren jaarlijkse hagro 
bezoeken            

Regio

Ontwikkelen en contracteren 
regioplan regio ZWU. Resultaat 
contracteerbaar regioplan 
ZWU uiterlijk 1 juli 2019. Zie 
punt 2 inhoudelijke toelichting 

Vormen regio-organisatie 
ZWU. Faciliteren back-office 
functie, juridische structuur, 
faciliteren bestuursproces

Structureel overleg/
strategische afstemming ZH, 
VVT, koepels gemeenten, 
Primair

Ziekenhuis: RTA’s, 
populatiemanagement. 
Resultaat: tenminste met 1 
regionaal ZH afspraken over 
populatiemanagement

Afspraken met koepels van gemeenten 
over zorg op de juiste plek en binnen het 
juiste domein 

Publicatie 
nascholingsplan 1 januari 
2019. Uitvoering in 2019

ZorgAdresBoek, zie punt 9 
inhoudelijke toelichting 

Project risicostratificatie, 
zie punt 10 inhoudelijke 
toelichting

 

Ontwikkelen en contracteren 
regioplan regio ZOU. Resultaat 
contacteerbaar regioplan ZOU 
uiterlijk 1 april 2019. Zie punt 3 
inhoudelijke toelichting

Managementreview 
kwaliteitmanagementsysteem 
uiterlijk april 2019

Faciliteren vakcommissies ICT, 
HAP/ANW, denktanken O&I, 
medische vakcommissie

Zilveren Kruis: 
populatiemanagement, 
afspraken over substitutie, 
hoogover contracteren 

Regionale projecten: longformularium 
astma en COPD, TIM (Transmuraal 
Incident Melden). Zie punt 5  inhoudelijke 
toelichting bijlage 

Symposium regio ZOU 
en regio ZWU    



18

  Voorbereiden contracteren 
ketenzorg vanaf 2020

Uiterlijk 1 oktober 2019: 
opleveren strategisch 
meerjarenplan en begroting 
Unicum holding Opzetten 
Balanced Score card en 
dashboard voor monitoring. 

Faciliteren netwerk POH en 
netwerk praktijkmanagers   programma ouderenzorg regio ZOU, zie 

punt 6 inhoudelijke toelichting in bijlage    

   
Faciliteren bestuursproces 
cooperaties UNICUM ZWU en 
ZOU

         

   

Interne processen:

Governance 
Raad van Commissarissen 
uitbreiding  
Personeel 
Kwalitatief goed personeel: 
ruimte voor zelf ontplooiing en 
opleiding, Goede balans tussen 
werk en prive 
Administratie 
Door ontwikkeling AFAS 
afgerond inclusief verloning 
Exploitatie\dashboard 
Keuze voor 1 beoordelende 
account voor de totale unicum 
organisatie 
Uitvoering administratie 
volledig in huis 
Communicatie en 
informatievoorziening 
achterban 
Herstructurering: 16 uur vaste 
medewerker in loondienst, 8 
uur ondersteuning huidige 
externe communicatie

           

Bovenregionaal     Trijn, Schelm, HAP/ANW
Afspraken over strategische 
thema’s op bovenregionaal 
niveau: Trijn, ICT, HAP/ANW

       

      Overleg met Kring      

Structurele en strategische 
afspraken met 
samenwerkingspartners, 
leveranciers e.d. 

 

Matrix

Het jaarplan 2019 geeft de plannen en activiteiten voor 2019 weer in een matrix. Deze maakt 
inzichtelijk wat de belangrijkste bouwstenen voor de op te zetten O&I-structuur zijn, en op 
welke niveaus hiervoor activiteiten ondernomen worden.
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uit budget overhead* ketenzorg, puur 
ketenzorggerelateerd 

uit budget ketenzorg, maar niet puur 
ketenzorg gerelateerd 

O&I financiering (onder voorbehoud van 
contractering)

Innovatiegelden** 

Projectfinanciering/subsidie

Praktijkmanagement 

GEZ financiering

* In de begroting voor 2019 is de korting van 
10% op de ketenzorggelden DM en COPD in de 
regio ZOU B.V. meegenomen

** In de begroting is een inschatting gemaakt 
van de gelden die in 2019 worden toegekend 
door de regiotafel. Formele afspraken over 
toekenning volgen in januari 2019.
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Organigram
De totale organisatie per 31 december 2019 wordt weergegeven in onderstaand organigram.
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Raad van Commissarissen

Bij de oprichting van UNICUM Huisartsenzorg is vastgesteld dat professioneel toezicht onderdeel 
moet zijn van de regio-organisatie. Besloten is hiervoor een Raad van Commissarissen (RvC) 
in te stellen. Deze houdt toezicht op het beleid van de directie en dient als sparringpartner 
voor directie en aandeelhoudersvergadering (de huisartsenbestuurders van de regio’s ZOU en 
Lekstroom). 

De RvC bestaat uit de volgende drie personen: 
Dite Husselman voorzitter / benoemd in 2018 
Jeroen Struijs  lid per 1 september 2019 
Dieger ten Berge lid per 1 september 2019

Nieuwe website

Aansluitend op de nieuwe structuur van de organisatie heeft nu elke regio een eigen website. 
Regio Lekstroom is herkenbaar aan de blauwe huisstijl en ZOU aan de rode. Eigen publicaties 
zijn terug te vinden onder het eigen deel van de site. Dit biedt ook de mogelijkheid regionaal 
nieuws aan te bieden in maatwerk nieuwsberichten en -brieven.
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Innovatie
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Binnen UNICUM lopen in 2019 op verschillende niveaus  
(regio, praktijk, gemeente) innovatieve projecten. Een aantal wordt 
ingediend bij de Regiotafel, waaronder het project om longzorg 
te optimaliseren. Ook worden er stappen gezet in de validering 
van een tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. 
Onderzocht wordt hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden 
in de praktijk. Verder wordt er gestart met de ontwikkeling van een 
dashboard dat inzicht geeft in de gezondheidssituatie van inwoners in 
een bepaald gebied. Dit heeft als doel in de toekomst goed te kunnen 
monitoren welke impact populatiegericht werken heeft. 

 
Populatie-analyse
In 2018 is een risicostratificatietraject gestart dat voortgezet wordt in 2019. Binnen dit traject 
werken Jan van Es (JvEI), het LUMC, een aantal huisartsenorganisaties (waaronder UNICUM) en 
adviesbureau Q-consult aan het valideren van het Risicostratificatiemodel (ACG-model). 

Door goede data-analyse met behulp van dit model kunnen we straks onder andere vaststellen 
welke groep inwoners in de nabije toekomst de meeste zorg zal vragen. En bijvoorbeeld ook voor 
welke groep mensen bepaalde interventies echt meerwaarde hebben.

In de zomer van 2019 wordt het valideringsonderzoek gestart. Dit is mede mogelijk door HIS-
data die acht huisartspraktijken uit Zeist aanleveren. Een onderzoeker van het LUMC gaat aan 
de slag om met deze data het risicostratificatiemodel te valideren voor de Nederlandse context. 
Samen met drie andere Nederlandse deelnemende huisartsenorganisaties denken we mee over 
hoe het risicostratificatiemodel het beste kan worden ingezet om zo tot waardevolle interventies 
te komen. Sinds september 2019 worden hierover werksessies georganiseerd met huisartsen. 
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Dashboard
Door data uit het risicostratificatiemodel met andere sociale en gezondheidsdata te 
combineren ontstaat een gedeeld beeld van de gezondheidssituatie in een bepaald gebied. 
Om de vragen en uitdagingen in een regio, gemeente of wijk zichtbaar te maken, werken 
we in 2019 met netwerkpartijen in Zuidoost-Utrecht en adviesbureau Q-consult aan een 
dashboard. Dit dashboard wordt ook wel de transitiemonitor genoemd. Hierin wordt data van 
UNICUM-huisartsen, het Diakonessenhuis en op termijn de gemeenten en VVT-instellingen op 
geaggregeerd niveau met elkaar in verband gebracht en inzichtelijk gemaakt. Het ontwikkelen 
van het dashboard wordt bekostigd met een voucher ‘Juiste zorg op de juiste plek’ die ZonMw 
heeft toegekend. Het idee is dat we met het dashboard ook de voortgang van transitieafspraken 
naar ‘Zorg op de juiste plek’ kunnen monitoren.

Transmuraal Longformularium
Op 26 juni 2019 vindt de kick-off van het eerste Transmuraal Longformularium Regio Utrecht 
plaats. Er zijn in Nederland veel verschillende inhalatiemedicamenten beschikbaar voor mensen 
met de chronische longziekten astma en COPD. De grote hoeveelheid aan medicatie maakt de 
keuze complex. Het Longformularium helpt zorgverleners bij het maken van een goede keuze. 
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De keuzes in het formularium worden gemaakt op basis van devices in plaats van werkzame 
stoffen. Als uitgangspunt worden de hiervoor geldende landelijke richtlijnen genomen. De 
samenwerking tussen huisartsen, longartsen en apothekers tijdens de totstandkoming 
van het longformularium maakt dat het formularium zowel in het ziekenhuis als in de 
huisartsenpraktijken gehanteerd kan worden. Hierdoor krijgen patiënten meer eenduidige, op 
elkaar afgestemde devices en is betere medicatie-uitleg mogelijk. Dit komt de therapietrouw 
en dus de werking ten goede. UNICUM heeft de aangesloten praktijken voorzien van 
geplastificeerde exemplaren.
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UNICUM ontvangt van Zelfzorg Ondersteund een subsidie om het 
programma Persoonsgericht werken te ontwikkelen. Persoonsgericht 
werken biedt een kans om zorg op maat te bieden aan mensen 
met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en 
vaatziekten. Niet de ziekte staat centraal, maar de vragen, behoeften 
en uitdagingen van de patiënt. Zelfmanagement, een stapsgewijze 
werkwijze en samen beslissen zijn belangrijke pijlers. Het doel is 
mensen te ondersteunen bij het nemen en behouden van eigen regie 
bij het omgaan met een chronische ziekte en hen te ondersteunen bij 
het maken van keuzes op het gebied van een gezonde leefstijl. 

Ambitie en resultaat
De ambitie voor het programma is: ‘eind 2019 zijn er in minimaal 50% van de praktijken een of 
meer kenmerken van persoonsgericht werken structureel geïmplementeerd in hun werkwijze’. 

Om dit te bereiken bestaat de aanpak uit vijf pijlers: 

• De patiënt onderdeel uit laten maken van de samenwerking en communicatie rondom zijn/
haar gezondheid door middel van VIPLive/VIP app in alle praktijken die met VIPLive werken. 

• 50% van de praktijken ervaring op te laten doen met gebruik van het spinnenweb in het 
spreekuur, een tool om rondom positieve gezondheid een ander gesprek te kunnen voeren 
in de spreekkamer, met als doel meer eigen regie bij de patiënt.

• Onderwijs aan te bieden gedurende het gehele jaar met als thema ‘het andere gesprek’.

• Praktijken vraaggestuurd ondersteunen bij persoonsgerichte innovaties in de praktijk.

• Praktijken de mogelijkheid bieden om Prisma-groepstrainingen aan patiënten aan te bieden 
door de inzet van Prismatrainers die aan UNICUM verbonden zijn. 
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Resultaat 2019:

• We hebben minimaal 50% van de praktijken bereikt met ons aanbod van persoonsgericht 
werken. 

• Elf praktijken zijn aan de slag gegaan met het implementeren van de ‘Ik ben VIP app’ bij een 
aantal patiënten en mantelzorgers. 

• In minimaal 41 praktijken is kennis gemaakt met het gedachtengoed van positieve 
gezondheid. 

• We hebben een onderwijsprogramma ingericht voor het gehele jaar rondom het thema ‘het 
andere gesprek’ bestaande uit webinars en inspiratiemiddagen. 

• We hebben vraaggestuurd vijf huisartspraktijken begeleid bij de implementatie van positieve 
gezondheid. 

• De prisma-trainingen zijn door tien praktijken aangeboden aan hun patiënten. 

• Het totale aantal praktijken dat we bereikt hebben met onze aanpak in fase 3 is minimaal 45, 
dat is meer dan de helft van de aangesloten praktijken bij UNICUM. 

We lichten twee onderdelen uit het programma toe; positieve gezondheid en ‘het andere 
gesprek.’

Positieve gezondheid

Positieve Gezondheid voor zorgprofessionals

In 2019 wordt een animatiefilm ontwikkeld om zorgprofessionals te laten zien hoe ze eenvoudig 
aan de slag kunnen met het werken met positieve gezondheid in de huisartsenpraktijk. Zij 
kunnen een gratis startpakket ‘positieve gezondheid’ bestellen om het zelf te ervaren. 

Ook wordt er in 2019 een actief kennismakingsspel aangeboden op locatie. UNICUM adviseurs 
Gea van Andel en Miriam de Kleijn begeleiden voor diverse praktijken het spel ‘De Positieve 
Gezondheid Escaperoom’. Zorgprofessionals maken hierbij op een ludieke en laagdrempelige 
manier kennis met Positieve Gezondheid. Teams gaan hierdoor met elkaar in gesprek over deze 
vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
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Positieve Gezondheid voor patiënten

Naast de animatie over Positieve Gezondheid voor zorgprofessionals wordt er in 2019 ook 
een filmpje speciaal voor patiënten ontwikkeld. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige 
manier uit wat Positieve Gezondheid is. De animatie gaat ‘in première’ tijdens het symposium 
van UNICUM. UNICUM ontwikkelt deze animatie samen met patiënten en Leidsche Rijn Julius 
Gezondheidscentra. Het filmpje is er in twee varianten, met en zonder ondertiteling, en kan 
zowel geplaatst worden op het wachtkamerscherm als op de website van de praktijk.

Het andere gesprek

In 2019 biedt UNICUM gedurende het hele jaar scholingen aan over het voeren van ‘het andere 
gesprek’. Deze scholingen zijn gericht op het meer coachend begeleiden van de patiënt met als 
doel het eigen werkplezier en de eigen regie van de patiënt te bevorderen.

De scholingen worden gegeven rondom drie thema’s:

• positieve gezondheid

• gezondheid en gedrag

• drie goede vragen 

 
Bij alle onderwerpen biedt UNICUM een webinar aan. Voorbeelden van webinars zijn: ‘positieve 
gezondheid in de huisartsenpraktijk’ en ‘van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’. 

De eerste helft 2019 organiseert UNICUM twee middagen scholing op locatie gericht op 
gespreksvoering. In september 2019 eindigt het subsidieprogramma van Zelfzorg Ondersteund. 
Huisartsen kunnen zich wél verder blijven ontwikkelen op het vlak van Positieve Gezondheid 
en ‘het andere gesprek’. In afstemming met UNICUM bieden adviseurs Gea van Andel en 
Miriam de Kleijn een aanbod tegen een scherp tarief speciaal voor bij UNICUM aangesloten 
zorgprofessionals.
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GLI
UNICUM ziet geen kans om voor 2019 de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) te 
contracteren in de regio’s ZOU en Lekstroom. De belangrijkste reden daarvoor is dat UNICUM 
nog geen O&I-contract heeft in de regio’s en onvoldoende mogelijkheden heeft voor een 
verantwoorde opzet en uitvoering van de GLI. In 2019 heeft UNICUM onderzocht of contracteren 
in 2020 tot de mogelijkheden behoort. Hiervoor zijn de positieve ervaringen voortkomend uit de 
pilot GLI in Nieuwegein en IJsselstein gebruikt.

Groepseducatie
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. 
Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. 
De prismatrainers verzorgen ook trainingen buiten de eigen huisartsenpraktijk. Praktijken 
kunnen zelf de doelgroep bepalen voor wie zij de training willen inzetten: mensen met diabetes 
of met CVRM. Ervaren Prismatrainers verzorgen ook in 2019 cursussen en zorgen daarbij voor de 
benodigde cursusmaterialen. 

Een voorbeeld van een prismatraining in 2019 is de training ‘hoge bloeddruk’. Diëtiste Bea 
Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel geven deze op 2 en 9 april 
in praktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst is hoog met gemiddeld achttien 
deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten weten de bijeenkomsten goed te waarderen. 

Handreiking voeding met stroomschema
In mei 2019 ontwikkelt kaderarts Mariska Brinkers de handreiking ‘Gezonde voeding en 
dieetadvies’. Over voeding wordt veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen 
als door wetenschappers. Inzichten en meningen verschillen en veranderen met de tijd. Bij deze 
handreiking is tevens een stroomschema op de website van UNICUM beschikbaar. Beide geven 
een houvast bij het adviseren en begeleiden van patiënten. 
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Patient Empowerment: VIPapp
In 2019 wordt verdere implementatie van de VIP app gerealiseerd. In de deelnemende 
huisartspraktijken van UNICUM wordt er een start gemaakt om ook de ketenpartners 
zoveel mogelijk aan te laten haken. In ongeveer 68% van de huisartspraktijken wordt in de 
communicatie rondom de kwetsbare ouderen met de VVT-instellingen de VIP app gebruikt. 

UNICUM ontwikkelt samen met de leverancier de VIPapp verder door middels het uitrollen van 
het portaal ‘ik ben VIP’. Met ‘ik ben VIP’ is een patiëntenversie ontwikkeld door Calculus, door 
zowel een webportal als een app van ‘Ik ben VIP’ beschikbaar te stellen voor huisartsenpraktijken 
en hun patiënten. Zowel de webportal als de app ‘Ik ben VIP’ is bedoeld om patiënten en 
mantelzorgers te ondersteunen en het versterken van hun zelfregie en zelfmanagement. 
Voor de uitrol en implementatie van ‘Ik ben VIP’ is het van belang om de ervaringen van de 
gebruikersgroep patiënten en mantelzorgers te horen. UNICUM schakelt Patiëntenorganisatie 
Zorgbelang in om achter ervaringen van het gebruikers te komen. 

Zorgbelang gaat tijdens huisbezoeken met ouderen en mantelzorgers in gesprek over 
het gebruik van de app. Dit om het gebruik te stimuleren en ervaringen en wensen te 
inventariseren. Deze informatie gebruikt UNICUM om samen met Calculus de app te verbeteren. 
Meerdere praktijken nemen deel aan deze inventarisatie. UNICUM geeft vooraf de volgende 
vragen aan Zorgbelang mee:

• Onderzoek hoe een eHealth tool als ‘Ik ben VIP’ op een efficiënte en effectieve manier in te 
passen in het dagelijkse werkproces.

• Hoe kan het werkproces zo optimaal mogelijk ingericht worden, zodat ‘Ik ben VIP’ het oude 
en bekende vervangt? (in plaats van erbij/bovenop komt)

• Onderzoek hoe HAP vragen (door patiënten/mantelzorgers ervaren acute zorgvragen) gelinkt 
kunnen worden aan VIP. Kan een HAP ook werken met ‘Ik ben VIP’?
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Uit de bevindingen en conclusies kunnen we opmaken dat de gebruikers zeer tevreden zijn over 
‘Ik ben VIP’. Als rapportcijfer geeft men 8/9 - 10. Redenen van deze tevredenheid zijn:

• Er kan snel contact gelegd worden.

• De gebruiker ontvangt snel een gericht antwoord waarmee hij/zij zelf verder kan.

• In complexe situaties (terminale fase) is de app handig voor snelle communicatie en 
afstemming met de huisarts.

• Er kunnen gemakkelijk foto’s toegevoegd worden als check of medisch gezien nadere actie 
gewenst is.

 
Tevens valt op dat het gebruik van de app gebruikers ook aan het denken zet over hun eigen 
gedrag. Patiënten kijken kritisch naar hun eigen gedrag zodat ze niet voor ieder ‘wissewasje’ 
contact zoeken.

Ook zijn er een aantal verbeterpunten. Deze worden gecommuniceerd naar de leverancier en 
vragen verdere aandacht bij het doorontwikkelen van de app. Verbeterpunten zijn:

• Onbekendheid met het webportaal ‘Ik ben VIP” en alle functionaliteiten binnen de VIPapp.

• Onbekendheid met het toevoegen van eigen huisarts en/of andere ketenpartners.

• Een aantal technische verbeteringen zoals historie van bloedwaarden van langere perioden, 
eigen grenswaarden in kunnen voeren bij bloedglucoses en zaken rondom verbeterde 
leesbaarheid.
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Zorg4app
Het jaar 2019 begint positief voor de Zorg4Zeist app. Op 23 januari worden de ‘Uw Zorg 
Online Awards’ uitgereikt. Regio Zeist wint de award in de nieuwe categorie ‘regionale 
samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal 
communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van 
maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde. Als vertegenwoordigers van de Zeister regio 
zijn huisarts Roel van Kuppevelt en Aty de Ruiter van UNICUM aanwezig. Zij nemen de award in 
ontvangst uit handen van dhr. Klein Ikkink, programmadirecteur Innovatie bij VWS.

Halverwege het jaar komt bij UNICUM vanuit meerdere gemeenten de vraag binnen om ook 
voor hen een app te ontwikkelen. Geïnteresseerden zijn de gemeente Bunnik, IJsselstein, 
Nieuwegein, De Bilt en Heuvelrug. Aan de werkzaamheden om in 2020 van start te kunnen gaat 
wordt een begin gemaakt.

OPEN
Vanaf juli 2020 hebben patiënten het recht om elektronisch de medische gegevens die de 
huisarts van hen bijhoudt in te zien. Er komt veel kijken bij het invoeren van digitale inzage. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanpassen van de huisartsinformatiesystemen door de HIS-leveranciers, het 
informeren van patiënten en het aanpassen van werkprocessen. Om de digitale toegang in de 
praktijk te realiseren is het programma OPEN opgericht door de LHV, het NHG en InEen. 

Zowel UNICUM ZOU als Lekstroom nemen deel aan OPEN. Binnen het programma is subsidie 
beschikbaar zowel voor de vereiste ‘regionale coalitie’ als voor de huisartsen zelf. UNICUM 
treedt voor haar leden op als regionale coalitie. Dat wil zeggen dat UNICUM leden in de nodige 
informatie voorziet, scholing organiseert en hulp biedt bij communicatie richting patiënten. 

Om de subsidie voor OPEN aan te kunnen vragen doet UNICUM in november 2019 een 
nulmeting. Op basis van de nulmeting bepaalt de coalitie samen met OPEN wat de startpositie 
is van de regio en welke scholing en activiteiten nodig zijn voor een implementatie op maat. 
Daarmee is de regiocoalitie klaar voor het indienen van de aanvraag voor de OPEN-subsidie bij 
het ministerie van VWS. 
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Overige ICT

Landelijk Schakelpunt

UNICUM neemt deel aan Trijn; een regionaal samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen, 
twaalf zorggroepen en Saltro met als gezamenlijk doel de juiste zorg én patiëntgegevens op 
de juiste plek te krijgen. Dit vergroot de patiëntveiligheid. Om dit te realiseren onderschrijft 
UNICUM het belang van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen huisartsen en 
ketenpartners op een veilige manier 24/7 beschikken over de belangrijkste medische gegevens 
van hun patiënten. Hoe meer patiënten toestemming geven voor gegevensuitwisseling via het 
LSP, hoe groter de meerwaarde. Het blijkt dat veel mensen niet weten dat ze zelf toestemming 
moeten geven en dat dit heel eenvoudig is.

In het UNICUM-werkgebied geeft circa 40% van de patiënten toestemming. 85% van de 
huisartsenpraktijken in de regio Utrecht is aangesloten op het LSP. De UNICUM-regio’s scoren 
bovengemiddeld met 89% aansluitingen in ZOU en 100% aansluitingen in Lekstroom. Een mooi 
resultaat dat rechtstreeks bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid.

Dit jaar geeft 35% van de patiënten (van op het LSP aangesloten praktijken binnen het 
werkgebied van samenwerkingsnetwerk Trijn) toestemming voor het uitwisselen van hun 
gegevens via het LSP. Binnen het samenwerkingsnetwerk Trijn hebben UNICUM, de andere 
zorggroepen en de ketenpartners het streven om van 65% van de ingeschreven patiënten bij 
LSP-aangesloten zorgaanbieders toestemming vast te leggen. 

ICT vakcommissie

Er komt veel op de huisartsenzorg af als het gaat om ICT, eHealth en informatie-uitwisseling. 
UNICUM heeft het doel om technologie slim en veilig in te zetten om de zorg te verbeteren 
en aan te sluiten op wat praktijken nodig hebben. Daarom houdt de vakcommissie ICT zich 
bezig met de digitalisering in beide UNICUM-regio’s. Leden van deze commissie worden in het 
hoofdstuk Medewerkers genoemd.
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Functionaris Gegevensbescherming

UNICUM werkt samen met twee functionarissen gegevensbescherming (FG). Dit zijn Helga 
Koelemij en Carla Broekman. Beiden zijn gekwalificeerd als FG en vervullen deze functie voor 
UNICUM. Het bureau van UNICUM consulteert de FG bij ontwikkelingen op het gebied van 
onder andere data en privacy.

Voor een individuele praktijk is het vaak lastig en kostbaar om een FG in te huren. Helga en Carla 
zijn inzetbaar voor alle UNICUM-leden tegen een vast uurtarief. Op basis van vooraf geraamde 
inzet zijn de kosten inzichtelijk en is de zorgverlener verzekerd van deskundig advies. In 2019 
worden vier praktijken begeleid. Onder andere met het concretiseren van het verwerkersregister 
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De feiten:
• In 2019 heeft UNICUM een contract met alle zorgverzekeraars.

• In 2019 heeft UNICUM contracten met 94 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.

 
Diabetes Mellitus 
In 2019 nemen alle 94 bij UNICUM aangesloten huisartsenpraktijken deel aan de ketenzorg DM. 
Zij houden onder andere drie kwaliteitsindicatoren bij: nierfunctie, fundus- en voetonderzoek. 
Dat tonen de cijfers aan die bij InEen worden ingediend voor de jaarlijkse benchmark.

DM
Indicatoren percentage 2018 percentage 2019

eGFR 93,9 93.5

Funduscontrole < 2 jr 85,2 94.9

Voetonderzoek 84,9 82,6

CVRM
In 2019 nemen 29 praktijken in regio ZOU en 37 praktijken in regio Lekstroom 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 veelal binnen deze norm blijven. 
In overeenstemming met de afspraken met Zilveren Kruis monitoren we op bloeddruk, LDL en 
rookstatus.
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HVZ
Indicatoren percentage 2017 percentage 2018 percentage 2019

LDL ooit 93,3 95,0 97.8

Bloeddruk 67,3 80,8 78,3

Rookgedrag 66,2 80,5 78.2

VVR
Indicatoren percentage 2017 percentage 2018 percentage 2019

LDL ooit 95,5 96,9 98.4

Bloeddruk 74,9 81,1 80.2

Rookgedrag 69,5 81,1 88.5

Nieuwe meetwaarde CVRM

De nieuwe richtlijn CVRM hanteert andere risicocategorieën voor risico op sterfte aan HVZ. 
Daarom is de meetwaarde ‘Risicoscore 2019’ toegevoegd in het HIS. Hiermee is de oude 
meetwaarde ‘Risicoscore 2012’ vervangen.

COPD
In 2019 nemen 44 praktijken in regio ZOU en 17 in regio Lekstroom deel aan het zorgprogramma 
COPD.

COPD
Indicatoren percentage 2018 percentage 2019

Functioneren 73,5 78.0

Rookgedrag 83,9 87,4
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Zorgprogramma’s algemeen

Nieuwe versie schema labwaarden

In 2019 verschijnt op de website van UNICUM een nieuwe online versie van het schema 
labwaarden. Het schema labwaarden is een handig overzicht gebaseerd op de NHG-
standaarden. Het maakt duidelijk op welk moment welke laboratoriumbepaling moet worden 
aangevraagd. Zo wordt onnodige belasting van de patiënt voorkomen en ontbreken er geen 
gegevens in het dossier.

Gezondheidsplan

Op verzoek van verschillende praktijken ontwikkelt UNICUM in 2019 gezondheidsplannen die 
handig kunnen zijn in de begeleiding van patiënten met een chronische aandoening. Elke 
praktijk kan kosteloos een set van dertig stuks bij de consulenten Petra Dijkstra of Leonie Keizer 
bestellen. 

Inzet consulenten

Bij UNICUM zijn twee consulenten werkzaam. Zij zijn naast hun activiteiten voor UNICUM 
in 2019 ook werkzaam als POH. Zij zijn eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van de 
huisartsenpraktijken binnen de regio’s. Hun werkzaamheden in 2019 bestaan o.a. uit:

• Het actualiseren van de handreikingen CVRM/DM/ COPD (zie website UNICUM).

• Het organiseren van scholingen. 

• Het implementeren van ontwikkelingen binnen VIPLive en de VIP app in de praktijken.

• Het bezoeken van praktijken (alle praktijken één tot meerdere malen) en begeleiden op het 
gebied van indicatoren, inventariseren en beantwoorden van vragen en behoeftes. 

• Elke 6-8 weken vergaderingen met de medische vakcommissie initiëren waarin beleid en 
ontwikkelingen besproken werden. 

• Lunchbijeenkomsten voor POH’ers organiseren.
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In 2019 organiseert UNICUM de volgende nascholingen en bijeenkomsten:

POH netwerkbijeenkomsten Aantal deelnemers

POH Lunch De Bilt, Bilthoven 3

POH Lunch Wijk bij Duurstede, Cothen, Bunnik, Odijk 8

POH Lunch Schoonhoven 7

POH Lunch Nieuwegein 12

POH Lunch Zeist 7

POH Lunch Vianen/Lexmond/IJsselstein 4

POH Lunch Heuvelrug 8

POH Lunch Bilthoven, De Bilt, Maartensdijk 6

POH Lunch - Wijk bij Duurstede, Cothen, Bunnik, Odijk 9

POH Lunch Benschop, Schoonhoven, Lopik 6

POH Lunch Heuvelrug 8

POH Lunch Zeist 8

POH Lunch Nieuwegein 7

Dag van de POH - Leefstijl als medicijn 35

COPD  

Thema avond  COPD 5

Thema avond  COPD 17

Longformularium 3x lokaal

DM  

Thema-avond Langerhans DM 22

Vernieuwde NHG-standaard DM, Type 2 35

NHG-Standaard Chronische nierschade 40
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CVRM  

Casuistiekavond + nieuwe richtlijn CVRM 2019 30

Casuistiekavond + nieuwe richtlijn CVRM 2019 30

Zorg-ICT  

Excel-training 2

Excel-training 9

Werken met VIPLive en VIPLive-app 3

Nascholing diëtisten Samenwerking ketenzorg & VIPlive 8

Overig  

Netwerkbijeenkomst Praktijkmanagers 8

Netwerkbijeenkomst Praktijkmanagers 11

Training Informatieveiligheid 3

Webinar Het andere gesprek - van ZZ naar GG 6

Het andere gesprek - Positieve gezondheid 12

Webinar Het andere gesprek 19

Webinar Prismatrainers 6

UNICUM Symposium  ‘Samenwerken = Samen doen’ 113

Bovenstaand jaarprogramma 2019 is met zorg 
samengesteld. Het is een gevarieerd programma voor 
verschillende zorgprofessionals, met onder andere 
scholingen op het vlak van de zorgprogramma’s,  
ICT en AVG en ‘Het andere gesprek’. 

Kom op 3 oktober naar het UNICUM 

Symposium waar netwerkvorming en 

multidisciplinaire samenwerking centraal 

staan. Quintus Bosman van Nictiz spreekt over 

netwerkzorg: wat vraagt deze netwerkzorg 

van de organisatie van zorg? Hoe kun je  

je als zorgverlener hierop voorbereiden? 

Welke mogelijkheden biedt eHealth of is 

dat lastig? Praat in workshops mee over 

positieve gezondheid en voeding en leer meer 

over OPEN of over de nieuwe richtlijn CVRM. 

Natuurlijk is er ook gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en te inspireren. Tijdens het diner 

houden zorgprofessionals een korte pitch  

over een project in hun praktijk of regio.  

Het symposium SAMENWERKEN =  

SAMEN DOEN is voor alle zorgprofessionals.  

SCHRIJF JE NU IN!

Workshops  RTA chronische nierschade

Mariska Brinkers
RTA oncologie Toosje ValkenburgVoedingMariska Brinkers

SpinnenwebMiriam de Kleijn
Veilige communicatie in de huisartsenpraktijk

Herko Wegter / Aty de Ruiter
VIP appWillem van Stempvoort / Petra Dijkstra / Leonie Keizer

OPEN
Bart BrandenburgADEPD registreren

Roel van Kuppevelt / Albert van de Veer

Richtlijn CVRMGerard DaggeldersRisico schatten bij CVRM

Gerard DaggeldersACP
Brenda Ott

UITNODIGING SYMPOSIUM

DONDERDAG

Programma
12.30 uur  Inloop en ontvangst met lunch

13.30 uur  Opening en welkom door directie UNICUM

13.45 uur   Plenaire lezing over netwerkvorming 

Quintus Bosman, Nictiz

14.45 uur Workshops ronde 1

15.45 uur	 Pauze	met	koffie	en	thee

16.15 uur  Workshops ronde 2

17.15 uur Wisseling tussen workshops

17.30 uur  Workshops ronde 3

18.30 uur Diner  
 

 
 Pitches praktijkvoorbeelden uit de regio

20.30 uur  Afsluiting met netwerkborrel

Praktische informatie
Datum

Donderdag 3 oktober 2019 
Locatiede Landgoederij Bunnik

Camminghalaan 30, 3981 GH Bunnik 

DoelgroepAlle ha, poh, ass van UNICUM (ZOU en ZWU io), 

diëtisten, praktijkmanagers
Kosten deelname 

€ 35,- 
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Nascholingen en bijeenkomsten
Kaderhuisartsen Mariska Brinkers (DM), Huub Lammers (COPD) en Gerard Daggelders (CVRM) 
dragen relevante onderwerpen aan. Voor een aantal zorginhoudelijke scholingen nodigen zij ook 
in 2019 specialisten uit de ziekenhuizen uit om de samenwerking te versterken.  
Om samenwerking, kennis delen en netwerkvorming te bevorderen organiseert UNICUM 
geregeld bijeenkomsten voor praktijkmanagers en POH-lunches. Deze zijn terug te vinden in de 
kalender op de UNICUM website. 

Uitgelicht: UNICUM Symposium 

Op 3 oktober 2019 brengt het UNICUM Symposium ‘Samenwerken = Samen doen’ ruim 110 
zorgverleners uit ZOU en Lekstroom samen in Bunnik. Het programma is op basis van wensen 
en voorkeuren van de aangesloten zorgprofessionals samengesteld. Het overkoepelende thema 
is netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast is er keuze in workshops, 
onder andere over de RTA Oncologie, OPEN en de nieuwe richtlijn CVRM. De deelnemers zijn 
enthousiast over de inhoud en interactiviteit tijdens de sessies. Uit de evaluatie blijkt dat het 
symposium gemiddeld met een 8 is beoordeeld.

Uitgelicht: Dag van de POH

Op 22 mei 2019 (Dag van de POH) worden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de 
Veldkeuken in Bunnik. Het is een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed 
wordt gewaardeerd door de deelnemers. 

Diabetesverpleegkundige Mariëtte van Veen trapt af met de workshop ‘Koolhydraatarme 
voeding bij uw DM2 patiënten’. Vervolgens krijgen de deelnemers informatie over uiteenlopende 
onderwerpen tijdens een ‘carrousel’. Zo is er een POH-quiz waarbij de winnaar een boek 
over voeding mag uitzoeken, informatie vanuit Pharos (hoe maak je informatie over zorg 
toegankelijk en vindbaar voor iedereen) en een demonstratie van insuline- en GLP1-RA-pennen. 
Ook presenteert kaderhuisarts DM Mariska Brinkers het handboek over gezonde voeding en 
dieetadvies. Het programma wordt afgesloten door Simon Verhoeven (Langerhans) en Mariska 
Brinkers met het onderwerp over GLP1 receptoragonisten.

Kom op 3 oktober naar het UNICUM 

Symposium waar netwerkvorming en 

multidisciplinaire samenwerking centraal 

staan. Quintus Bosman van Nictiz spreekt over 

netwerkzorg: wat vraagt deze netwerkzorg 

van de organisatie van zorg? Hoe kun je  

je als zorgverlener hierop voorbereiden? 

Welke mogelijkheden biedt eHealth of is 

dat lastig? Praat in workshops mee over 

positieve gezondheid en voeding en leer meer 

over OPEN of over de nieuwe richtlijn CVRM. 

Natuurlijk is er ook gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en te inspireren. Tijdens het diner 

houden zorgprofessionals een korte pitch  

over een project in hun praktijk of regio.  

Het symposium SAMENWERKEN =  

SAMEN DOEN is voor alle zorgprofessionals.  

SCHRIJF JE NU IN!

Workshops  RTA chronische nierschade

Mariska Brinkers
RTA oncologie Toosje ValkenburgVoedingMariska Brinkers

SpinnenwebMiriam de Kleijn
Veilige communicatie in de huisartsenpraktijk

Herko Wegter / Aty de Ruiter
VIP appWillem van Stempvoort / Petra Dijkstra / Leonie Keizer

OPEN
Bart BrandenburgADEPD registreren

Roel van Kuppevelt / Albert van de Veer

Richtlijn CVRMGerard DaggeldersRisico schatten bij CVRM

Gerard DaggeldersACP
Brenda Ott

UITNODIGING SYMPOSIUM

DONDERDAG

Programma
12.30 uur  Inloop en ontvangst met lunch

13.30 uur  Opening en welkom door directie UNICUM

13.45 uur   Plenaire lezing over netwerkvorming 

Quintus Bosman, Nictiz

14.45 uur Workshops ronde 1

15.45 uur	 Pauze	met	koffie	en	thee

16.15 uur  Workshops ronde 2

17.15 uur Wisseling tussen workshops

17.30 uur  Workshops ronde 3

18.30 uur Diner  
 

 
 Pitches praktijkvoorbeelden uit de regio

20.30 uur  Afsluiting met netwerkborrel

Praktische informatie
Datum

Donderdag 3 oktober 2019 
Locatiede Landgoederij Bunnik

Camminghalaan 30, 3981 GH Bunnik 

DoelgroepAlle ha, poh, ass van UNICUM (ZOU en ZWU io), 

diëtisten, praktijkmanagers
Kosten deelname 

€ 35,- 
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Onderhandelaarsakkoord 2014-2017
In het onderhandelaarsakkoord voor de huisartsenzorg 2014-2017 zijn afspraken gemaakt over 
de versterking van de eerstelijnszorg. Eén van de elementen uit dit akkoord is de vorming 
van regionale huisartsenorganisaties. Doel hiervan is de huisartsenzorg dichter bij huis te 
organiseren en de samenwerking met het sociaal domein te versterken. Zorgverzekeraars 
hebben hiervoor een aparte financieringsstructuur (O&I) beschikbaar gesteld. 

Terugblik 2017-2019 
In het werkgebied van Primair zijn in 2017-2019 verschillende regionale huisartsenorganisaties 
opgezet, waaronder Unicum ZOU en Lekstroom. In eerste instantie hebben zij zich gericht op 
de ondersteuning van de organisatie van de zorg overdag (chronische zorg, wijksamenwerking, 
zorg voor kwetsbare ouderen). 
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Situatie 2019
Uit de Woudschoten-conferentie blijkt dat we vinden dat 24x7-uurs-huisartsenzorg tot de 
kernwaarden van het huisartsenvak hoort. Hierbij hoort óók de verantwoordelijkheid voor 
huisartsenspoedzorg tijdens ANW-uren. In diverse denksessies die vanuit UNICUM worden 
georganiseerd hebben huisartsen (praktijkhouders en waarnemers) aangegeven meer behoefte 
te hebben aan eigen regie over de ANW-zorg.

Begin 2019

De directie van Primair vraagt begin april aan de regio’s wat zij met de ANW in de nabije 
toekomst willen. Dit naar aanleiding van de afscheiding van de HAP uit Amersfoort het jaar 
daarvoor en de aankondiging van de HAP Blaricum dat die er ook serieus over nadenken. Als 
gevolg hiervan is door huisartsen besloten de strategische afweging om de regie over de posten 
naar te regio’s te brengen, te vervroegen. Het is van belang om deze keuze te maken in het licht 
van het totale toekomstplaatje van de acute zorg in Midden-Nederland.

Midden 2019

In juli 2019 besluiten de huisartsen, verbonden aan de posten van Primair, in hun 
ledenvergaderingen de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de spoedposten van Primair over 
te willen nemen. Doel is dit per 1 juli 2020 te realiseren. Voor de huisartsen die zijn aangesloten 
bij UNICUM, betekent dit dat de posten Zeist en Nieuwegein, per 1 juli 2020, doorgaan onder de 
vlag van UNICUM.

Eind 2019

De  huisartsenorganisaties werken nauw samen met Primair om deze transitie goed te laten 
verlopen. De afspraken hierover worden vastgelegd in een ‘Letter of Intent’. Deze wordt op  
31 december 2019 door alle partijen ondertekend. 
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Kwetsbare ouderen
In regio Zuidoost-Utrecht is in 2019 een bestuurlijk platform actief dat zich richt op 
samenwerking rond zorg voor kwetsbare ouderen. Een breed bestuurlijk overleg waarin de VVT-
sector, gemeenten, ziekenhuizen en huisartsen in Zuidoost-Utrecht participeren. Hun focus is 
een betere afstemming rond kwetsbare ouderen. Naast projecten die zich richten op het langer 
zelfstandig thuis wonen noemen we nog een aantal andere concrete initiatieven voor 2019:

Respijtzorg

Een werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenten houdt zich bezig met een projectplan 
over het verbeteren van de kortdurende respijtzorg in deze regio. Er wordt gekeken naar nieuw 
te ontwikkelen, kortdurende respijtvoorzieningen in de thuissituatie, al dan niet met inzet van 
vrijwilligers. Ook wordt gekeken naar het verminderen van de regeldruk voor mantelzorgers.

Griep

In de projectgroep van regio ZOU wordt besproken hoe zorgverleners beter voorbereid het 
griepseizoen in kunnen gaan. Het Diakonessenhuis is hiermee intern actief aan de slag gegaan. 
Hiermee zijn betere afspraken gemaakt over de onderlinge afstemming van capaciteit van 
regionale V&V- en thuiszorgaanbieders.

Domein overstijgend samenwerken

In Bunnik vindt een verkenning plaats tussen huisartsen, wijkverpleging en gemeente over het 
verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en sociaal domein rondom 
kwetsbare ouderen. Het plan is om in de vorm van een pilot een nieuwe vorm van (geïntegreerd) 
indiceren te testen. Dit door één «arrangeur» (bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige) die 
zelfstandig, vanuit de verschillende financieringsstromen WLZ, Zvw en Wmo, mag indiceren wat 
een kwetsbare oudere in de thuissituatie precies nodig heeft aan zorg en ondersteuning.
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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 2019 bezoeken zij Kopenhagen.

Trijn
UNICUM participeert in het samenwerkingsverband Trijn (eerder genoemd in het hoofdstuk 
E-health). Daarbij zijn onder andere zorggroepen aangesloten, ziekenhuizen, VVT-instellingen, 
GGZ-instellingen en Saltro. 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. Belangrijke projecten in 2019 richten zich o.a. op verdere implementatie van 
veilige e-mailverkeer. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden een speciaal 
adresboek voor zorgaanbieders te ontwikkelen.
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Apothekers Coöperatie
Net als de huisartsen verenigen de apothekers in de regio ZOU zich in een regionale coöperatie. 
In november 2019 wordt de ACZOU (Apothekers Coöperatie Zuidoost-Utrecht) opgericht. 
Alle apothekers in Zuidoost-Utrecht zijn lid en het werkgebied is gelijk aan dat van de 
huisartsencoöperatie UNICUM ZOU. 

ICT partners
In 2019 intensiveert UNICUM haar samenwerking met preferente ICT leveranciers. Dit zijn o.a.:

• Promedico

• Pharmeon

• Calculus

 
Frequent vindt strategisch overleg met de partijen plaats. UNICUM streeft ernaar afspraken met 
hen te maken in een mantelovereenkomst. Hiervan kunnen alle aangesloten praktijken in de 
regio gebruik maken. Hierdoor stijgt de (ondersteunende) dienstverlening aan de huisartsen wat 
de praktijkvoering ten goede komt.
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Nieuwe medewerkers
In 2019 verwelkomen wij zes nieuwe medewerkers op het stafbureau.  
Op datum van binnenkomst:

Per 1 januari 
Hans Erik van Helsdingen (in loondienst gekomen)

Per 1 januari 
Saskia Oostingh

Per 1 april 
Muriel Bakker 

Per 6 mei 
Mieke Hommelberg 

Per 1 september 
Leonie Keizer (in loondienst gekomen)

Per 1 oktober 
Gisela Brouwer 

 
Ziekteverzuim
In 2019 hebben we één medewerker langdurig ziekgemeld maar deze is ditzelfde jaar wel  
weer aan het werk gegaan. We hebben verder een zeer laag kortdurend ziekteverzuim.  
Het percentage is niet aan te geven in verband met wisseling van ARBOdienst.
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MEDEWERKERS STAFBUREAU

Hans Erik van Helsdingen
Directeur 

Joost van Niekerk
Directeur

Jacoline Dekker
Financieel administratief medewerker

Petra Dijkstra
Consulent

Ilse Kole
Officemanager

Priscilla de Roo
Transitiemanager spoedposten –  

directie/bestuurssecretaris  

Aty de Ruiter
Manager Innovatie & Zorg-ICT

Mieke Walda
Manager O&I

Sabine Zuurveen
Officemanager

Muriel Bakker
Coördinator nascholing

Saskia Oostingh
Controller

Leonie Keizer
Consulent

Mieke Hommelberg
Financieel administratief medewerker

Gisela Brouwer
Consulent Zorg ICT & projectleider OPEN

In 2019 werken  

de volgende  

personen voor 

UNICUM
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EXTERNE ONDERSTEUNING

Els Slob
Coördinator Nascholingen  

(tot 1 april 2019)

Christie Manintveld 
Communicatieadviseur

Leonie Keizer
Consulent  

(tot 1 september 2019)

Gea van Andel
Consulent persoonsgericht werken  

(tot 31 december 2019)

Mirjam de Kleijn
Projectleider persoonsgericht werken  

(tot 1 oktober 2019)

Angelique van Duijn
Secretariële ondersteuning

Simone Boer
Projectondersteuning risicostratificatie 

(Raedelijn)

Marten Brittijn
Senior adviseur met aandachtsgebied 

paramedici / gemeentes (Raedelijn)

Frank Rosier
Ondersteuning transitie spoedposten / 

ANW

Linda van de Pol
Ondersteuning transitie spoedposten /

ANW (Raedelijn)

Herko Wegter
ICT adviseur
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HUISARTSADVISEURS

ADVIESCOMMISSIE DIËTETIEK

Toosje Valkenburg
Adviseur palliatieve zorg

Laura Hilhorst 
Diëtiste 

Marleen van Valkenhoef
Diëtiste

Anita Hellemons
Diëtiste

Bas Valentin
Diëtist
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ADVIESCOMMISSIE VOETZORG

Tineke de Beer
Pedicure

Marly van Gestel
Podotherapeut

Constant Kivits
Podotherapeut

Riekje van der Poel
Podotherapeut
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KADERHUISARTSEN

Peter Smink
COPD 

regio ZOU (tot 1 juni 2019)

Huub Lammers
COPD 

regio Lekstroom

Gerard Daggelders
CVRM 

regio’s Lekstroom en ZOU

Mariska Brinkers
DM 

regio’s Lekstroom en ZOU

Mehrzad Nasseri
CVRM 

regio’s Lekstroom en ZOU

Brenda Ott
ouderen 

regio ZOU
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ICT-VAKCOMMISSIE

Valentijn Deijns
Huisarts Lekstroom

Roel van Kuppevelt
Huisarts ZOU

Nienke Smitsman
Huisarts ZOU

Willem van Stempvoort
Huisarts ZOU

Albert van de Veer
Huisarts ZOU

Maret Zonneveld
Huisarts Lekstroom

Gisela Brouwer
Consulent Zorg-ICT

Hans Erik van Helsdingen
Directeur UNICUM

Aty de Ruiter
Manager Innovatie en Zorg-ICT UNICUM

Herko Wegter
Extern adviseur
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Ariëtte Sanders 

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

VAKCOMMISSIE HAP/ANW, TEVENS KLANKBORD- 
GROEP VOOR PRIMAIR HUISARTSENPOSTEN
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MEDISCH 
COMMISSIE

Joost van Niekerk
Directeur UNICUM

Mariska Brinkers
Kaderhuisarts diabetes mellitus

Gerard Daggelders
Kaderhuisarts hart- en vaatziekten

Huub Lammers 
Kaderhuisarts COPD

Peter Smink
Kaderhuisarts COPD  
(tot 1 februari 2019)

Brenda Ott
Kaderhuisarts Ouderen

Aty de Ruiter
Manager Innovatie & Zorg-ICT

Mehrzad Nasseri
Kaderhuisarts CVRM

Petra Dijkstra
Consulent UNICUM

Leonie Keizer
Consulent UNICUM
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www.unicum-huisartsenzorg.nl
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