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Voorwoord

“ Ondanks de COVID-
crisis is er in 2020 
veel bereikt”
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2020 was in vele opzichten een bewogen jaar. We begonnen vol enthousiasme 

met het waarmaken van ons ambitieuze jaarplan, toen COVID-19 alles onverwacht 

ontregelde. Voor zowel de huisartsenpraktijken als de UNICUM werkorganisatie 

was de impact enorm. We zijn trots op het improvisatie-, incasserings- en 

doorzettingsvermogen dat iedereen heeft getoond. Ook de flexibiliteit waarmee 

belemmeringen werden omgezet in nieuwe manieren van werken en samenwerken 

is bewonderenswaardig. 

Ondanks de COVID-crisis is er in 2020 veel bereikt. Zo bouwden we in alle 

gemeenten in ons werkgebied verder aan wijk- en regiomanagement in het kader 

van O&I. We verwelkomden de huisartsenspoedposten in Nieuwegein en Zeist en 

hun medewerkers in de UNICUM-organisatie. Er is een nieuwe crisisorganisatie 

opgezet en we zijn aan de slag gegaan met de Gecombineerde Leefstijl Interventie 

(GLI) die we dit jaar voor het eerst contracteerden. Daarmee kunnen inwoners 

duurzaam aan een gezonde leefstijl werken. We zijn ervan overtuigd dat dit een 

positieve bijdrage gaat leveren aan onze doelen in de ketenzorg. 

Ook merkten we in 2020 dat de regionalisering en de positionering van UNICUM 

als hét aanspreekpunt voor de huisartsen in ons werkgebied zijn vruchten afwerpt. 

Onze partners in de zorg en het sociaal domein weten UNICUM ZOU, Lekstroom en 

de werkorganisatie inmiddels goed te vinden. 

O&I en het verwelkomen van de huisartsenspoedposten zorgden voor een grote 

groeispurt. Mensen inwerken, een plek vinden in een nieuwe organisatie: op afstand 

was dat zeker niet makkelijk, maar met de inzet en het begrip van eenieder is het 

naar omstandigheden goed gelukt. Toch kunnen we het gemis van de persoonlijke 

contacten niet ontkennen. We hopen dan ook dat we elkaar in 2021 weer volop in 

levenden lijve kunnen gaan zien.

Bilthoven, mei 2021

Directie UNICUM Huisartsenzorg
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Na het voltooien van de regionalisering in 

2019 is er binnen UNICUM sprake van twee 

regio’s: UNICUM Zuidoost-Utrecht (ZOU) en 

UNICUM Lekstroom. De huisartsen hebben 

zich in deze regio-organisaties verenigd om 

gezamenlijk hun ambities waar te maken: 

mensen 7x24 uur, persoonsgericht voorzien 

van goede zorg en ondersteuning. Dichtbij 

en in samenwerking met de ketenpartners 

in wijk, gemeente en regio. Deze ambitie 

hebben zij vastgelegd in hun regioplan.

De huisartsen, verenigd in UNICUM 

ZOU en UNICUM Lekstroom, hebben 

gekozen voor een gezamenlijke 

werkorganisatie – UNICUM Huisartsenzorg 

BV – die hen ondersteunt bij de opzet en 

implementatie van het regioplan voor 

hun regio (programmatische eerstelijns 

ketenzorg en O&I) en het leveren van de 

huisartsenspoedzorg. Deze opzet maakt het 

mogelijk regionaal maatwerk te leveren met 

optimale benutting van schaalvoordelen 

en waarborging van de continuïteit in de 

uitvoering.

Communicatiemiddelen aangepast op 
de regionale opzet

De UNICUM-website is in een nieuw jasje 

gestoken en bestaat sinds begin 2020 uit twee 

delen: één voor elke regio. Zo kan relevante 

informatie voor een specifieke regio per 

regio geplaatst worden en is er meer ruimte 

om lokale initiatieven, ontwikkelingen en 

samenwerkingen in de schijnwerpers te 

zetten. Ook de nieuwsbrief is vanaf begin  

2020 per regio verzonden. 

Organisatie
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Jaarplan 2020

UNICUM maakt de inhoudelijke plannen 

samen met de betrokken professionals.  

Voor beide regio’s is een regioplan 

opgesteld voor de jaren 2020-2021. Het 

regioplan is voor 2020 uitgewerkt in het 

Jaarplan 2020, waarover in dit document 

verslag wordt gedaan. De aangesloten 

huisartsenpraktijken ontvingen begin 2020 

een poster met daarop de belangrijkste 

thema’s voor 2020/2021, gebaseerd op de 

regioplannen van Zuidoost-Utrecht en 

Lekstroom. 
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Belangrijke ontwikkelingen in 2020

UNICUM maakte in 2020 een sterke groei 

door met als voornaamste redenen de 

opbouw en verdere ontwikkeling van 

regio- en wijkmanagement - Organisatie 

en Infrastructuur (O&I) - en de integratie 

van de huisartsenspoedposten in Zeist 

en Nieuwegein. Daarnaast hebben we dit 

jaar de crisisorganisatie heringericht in 

samenwerking met de andere Regionale 

Huisartsen Organisaties (RHO’s) in de regio 

Utrecht en had het crisismanagement 

rond COVID-19 een grote impact op al onze 

activiteiten. 

De groei heeft duidelijke gevolgen gehad 

voor de interne organisatie. Het heeft 

eveneens geleid tot de verhuizing van 

het kantoor van UNICUM. Er is gekozen 

voor een groter pand met een eigen 

nascholingsruimte. Per 1 december 2020 is 

UNICUM gevestigd aan de Rembrandtlaan 

1A, 3723 BG in Bilthoven.

Regio- en wijkmanagement O&I

2020 was het eerste jaar van een tweejarig 

O&I-contract voor beide regio’s voor regio 

en wijkmanagement. Dit contract is 

gebaseerd op de voor de regio’s opgestelde 

regioplannen. Belangrijk speerpunt van 

de activiteiten was het inrichten van een 

O&I-netwerksamenwerkingsstructuur op 

regio en gemeenteniveau. Het betreft een 

multidisciplinaire netwerkstructuur inclusief 

het sociaal domein. In dit netwerk vormen 

de multidisciplinaire gemeentehubs en hun 

wijkmanagers een belangrijke spilfunctie.

Integratie huisartsenspoedposten

De huisartsen hebben in 2019 de keuze 

gemaakt om de organisatie van de ANW-

zorg van Primair Huisartsenposten over te 

nemen en onder te brengen binnen de eigen 

regio’s. In 2020 werd deze overname een 

feit. Per 1 juli zijn de huisartsenspoedposten 

in Nieuwegein en Zeist onderdeel van 

UNICUM en zijn de medewerkers van deze 

huisartsenspoedposten in dienst van onze 

organisatie.

De transitie heeft UNICUM in goede 

samenwerking met de andere regionale 

huisartsenorganisaties en Primair 

Huisartsenposten voorbereid. Daarbij 

stonden continuïteit, kwaliteit en veiligheid 

van de zorg voorop. Zorgprofessionals, 

waaronder huisartsen, triagisten en 

chauffeurs van de huisartsenspoedposten in 

Nieuwegein en Zeist waren nauw betrokken 

bij de voorbereidingen van de overdracht. 

We kijken terug op een succesvolle transitie 

en een soepele overgang. In de tweede helft 

van 2020 ging veel aandacht uit naar het 

verder inbedden van de spoedposten in de 

organisatie.

Door ook de verantwoordelijkheid te nemen 

over de spoedeisende huisartsenzorg 

tijdens ANW-uren (avond, nacht, weekend 

en nationale feestdagen) ontstaat meer 

samenhang in de zorg, met name omdat 

het mogelijk is om ook voor de acute 

zorg betere afspraken te maken met 

samenwerkingspartners in de eigen 

regio, zoals ziekenhuis, ambulance, GGZ, 

verpleeghuisinstellingen en gemeenten. 
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Organisatieschema UNICUM 

Na de overname van de huisartsen- 

spoedposten per 1 juli 2020 ziet de UNICUM-

organisatie er als volgt uit: 
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bepalen de strategische agenda  
van de regio

ondersteunt de huisartsen 
op praktijk-, wijk-, gemeente-  

en regioniveau

zorgprofessionals sluiten  
ketenzorgcontract/ 
overeenkomst ANW  
met de regio-BV’s

Aandeelhoudersvergadering (AVA)

Directie
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Vakcommissies Vakcommissies

contracteren voor de regio  
met de zorgverzekeraars

Ondernemingsraad

Raad van Commissarissen

Uitvoeringsorganisatie
(UNICUM Huisartsenzorg B.V.)

Bestuur UNICUM Lekstroom

Coöperatie UNICUM Lekstroom

Bestuur UNICUM ZOU

Coöperatie UNICUM ZOU

UNICUM Lekstroom B.V. (UNICUM ZWU) Nieuwegein

Overeenkomst zorgverleners ZWU

UNICUM ZOU B.V. 

Overeenkomst zorgverleners ZOU

Zeist

Overeenkomst zorgverleners regio

Huisartsenspoedzorg B.V.

in oprichting
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De coöperaties

Bestuurders ZOU en Lekstroom blikken terug op 2020

‘ Flexibiliteit en 
samenwerking  
waar we trots op  
mogen zijn’
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Tom Rebholz, bestuurder UNICUM Lekstroom: “Wat een jaar hebben we achter de 

rug! Het begon voortvarend met alle voorbereidingen voor de overname van de 

HAP per 1 juli en toen kwam daar ineens COVID tussendoor. De spreekuren werden 

stilgelegd, we wisten even niet goed waar we aan toe waren en hoe het verder 

moest.” Doremiek Verdijk, bestuurder UNICUM ZOU vult aan: “Crisisdraaiboeken 

werden uit de kast gehaald. Razendsnel heeft onze huisartsenzorg zich aangepast, 

dankzij de flexibiliteit van de huisartsen, de praktijkteams en UNICUM. Binnen no 

time schakelden we over naar andere manieren voor patiëntencontact en naar een 

praktijkinrichting waarin we veilig konden werken. Er werd volop samengewerkt, 

praktijken organiseerden gezamenlijke COVID-spreekuren en griepcampagnes. Echt 

iets om trots op te zijn. De huisartsenzorg werd anders ingericht, maar kon voor alle 

patiënten weer doorgaan.”

 

Tom: “In deze rare tijd moest er samen met Primair een soepele overgang van de 

HAP gerealiseerd worden. Deze waanzinnige klus heeft UNICUM toch maar mooi 

geklaard. De huisartsenspoedpost draaide door, de salarissen, onze vergoedingen, 

alles kwam gewoon op tijd. Mijn diepe respect voor allen die dit gedragen hebben! 

Er is een actieve vakcommissie ANW waarin ook triagisten meedenken over de 

toekomst. We staan weer echt aan het roer.” Doremiek: “En denk niet dat ANW 

en COVID de enige thema’s zijn waar UNICUM aan werkte in 2020: dit kwam er 

‘toevallig’ maar even bij… We zijn volop bezig geweest met de uitvoering van de O&I, 

hebben daartoe gezamenlijk overleg opgestart met onze ketenpartners, zoals de 

GGZ, fysio’s, apothekers en diëtisten. De eerste concrete afspraken kregen in 2020 

al vorm. “Ook de ketenzorg liep ondertussen gewoon door”, zegt Tom. “We kunnen 

trots zijn op ons UNICUM en op iedereen die afgelopen jaar er zijn schouders zo 

enorm onder heeft gezet.”

Rol van de coöperaties

• Behartigen van de belangen van de leden.

• Bevorderen van het goed functioneren van de 

(eerstelijns)gezondheidszorg.

• Bepalen van de regionale koers en strategie waarop 

de UNICUM werkorganisatie haar activiteiten baseert.
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UNICUM regio ZOU

Het bestuur bestaat uit:

• Doremiek Verdijk (voorzitter)

• Adri de Heij (secretaris)

• Mura Franssens (penningmeester)

• Daan Groot (bestuurslid per maart 2020)

Werkgebied regio ZOU

Het werkgebied van UNICUM ZOU omvat in 

december 2020 55 huisartsenpraktijken, 85 

praktijkhouders en heeft 188.046 inwoners. 

De huisartsen in Soesterberg zijn in 2020 lid 

geworden van UNICUM ZOU. Daarmee ziet 

het werkgebied er in 2020 als volgt uit: 

Bijeenkomsten regio ZOU

Datum Bijeenkomst

3 maart 2020 Algemene Ledenvergadering

2 juni 2020 Algemene Ledenvergadering

16 september 2020 Algemene Ledenvergadering

8 december 2020 Algemene Ledenvergadering

Lidmaatschap waarnemers

In 2020 is geregeld dat waarnemers zowel 

gewoon als bijzonder lid kunnen worden van 

de coöperaties. Hiermee is een belangrijke 

stap gezet om ook de waarnemende 

collega’s goed bij de regio-organisatie te 

betrekken.

Legenda regiokaart  

UNICUM Zuidoost-Utrecht

Aangesloten huisartsenpraktijk

Huisartscontractant (geen lid)

Ziekenhuis

Spoedpost
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Legenda regiokaart  

UNICUM Lekstroom

Aangesloten huisartsenpraktijk

Ziekenhuis

Spoedpost

UNICUM Lekstroom

Het bestuur bestaat uit:

• Tom Rebholz (voorzitter)

• Marcel Ebbing (penningmeester)

• Huub Lammers (secretaris, bestuurslid tot 

november 2020)

• Marjolijn Beukers

• Sandra van Haren

• Erik Asbreuk

Werkgebied regio Lekstroom

Het werkgebied van UNICUM 

Lekstroom omvat in december 2020 54 

huisartsenpraktijken, 90 praktijkhouders en 

heeft 190.879 inwoners. 

Bijeenkomsten regio Lekstroom

Datum Bijeenkomst

8 juni 2020 Algemene Ledenvergadering

28 september Algemene Ledenvergadering

7 december Algemene Ledenvergadering

Huub Lammers neemt afscheid als 
bestuurder van UNICUM Lekstroom

“Van ketenzorgorganisatie PreventZorg, naar 

zorggroep UNICUM Zuidwest-Utrecht tot regio-

organisatie UNICUM Lekstroom: een mooie 

ontwikkeling waarbij ik de afgelopen vier jaar als 

bestuurder van de coöperatie UNICUM Lekstroom 

betrokken was. Mijn drijfveer was: bijdragen aan goede 

regionale samenwerking. Want door slim samen op te 

trekken, krijgen mooie projecten meer reikwijdte en 

kans van slagen.

Legenda regiokaart  

UNICUM Zuidoost-Utrecht

Aangesloten huisartsenpraktijk

Huisartscontractant (geen lid)

Ziekenhuis

Spoedpost
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De interne organisatie is door de uitbreiding 

van activiteiten gewijzigd en ziet er ultimo 

2020 als volgt uit: 

UNICUM 
werkorganisatie

UNICUM werkorganisatie

Ondersteuning eerstelijnszorg Spoedzorg

O&I

Wijkmanagement

Z&G

Consulenten

Medisch  
coördinatoren

Nascholings- 
coördinator

GLI

D&I

PL OPEN

Project-  
ondersteuning

DR/bestuurs-
secretariaat

F&C

HR

ICT

Communicatie

Medisch 
directeuren

Teamleiders/management-
ondersteuners

Kwaliteits-
medewerker

Nascholings-
coördinator

Triagisten

secretariaat

BC/FC Administratie

HR-
ondersteuning

Applicatie-
beheer

Functioneel 
beheer

Communicatie-
ondersteuning

S
ta

f

Vakcie MedischVakcie O&I Vakcie ICT

Vakcie ANW 
Lekstroom

Vakcie ANW 
ZOU
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Onder de werkorganisatie hangen drie 

inhoudelijke afdelingen:

• Organisatie en Infrastructuur (O&I)

• Zorg en gezondheid (Z&G)

• Digitalisering en Innovatie (D&I)

• Huisartsenspoedposten (Spoedzorg)

De dienstverlening vanuit deze afdelingen 

wordt in de volgende hoofdstuk afzonderlijk 

toegelicht.

Daarnaast worden zowel de inhoudelijke 

afdelingen als de besturen ondersteund door 

een aantal stafafdelingen die hierboven zijn 

weergegeven (Directie/bestuurssecretariaat, 

Finance & Control, HR, ICT, Communicatie).

Doel van de werkorganisatie

Concreet uitvoering geven aan de 

koers en strategie van de UNICUM-

regio’s:

• Ondersteuning 7x24uurs 

huisartsgeneeskundige zorg. 

• Organiseren en contracteren 

van zorg (ketenzorg, 

huisartsenspoedzorg en GLI).

• Organiseren, ondersteunen 

en contracteren eerstelijns 

multidisciplinaire netwerkzorg op 

regio-, gemeente- en wijkniveau, 

inclusief het sociaal domein.

Om concreet uitvoering te geven aan 

de koers en strategie is de inbreng 

van professionals essentieel. De 

vraag ‘wat hebben zij nodig voor 

het leveren van goede zorg?’ staat 

centraal. UNICUM heeft deze inbreng 

dan ook gewaarborgd, bijvoorbeeld 

door middel van de vakcommissies. 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt 

toezicht op het beleid van de directie en 

dient als sparringpartner voor directie 

en aandeelhoudersvergadering (hierin 

vertegenwoordigen de huisartsenbesturen 

de aandeelhouders van UNICUM 

Huisartsenzorg BV, te weten de beide 

regionale huisartsencoöperaties in ZOU en 

Lekstroom). De RvC wordt gevormd door:

• Dite Husselman, voorzitter, benoemd in 2018

• Jeroen Struijs, lid per 1 september 2019

• Dieger ten Berge, lid per 1 september 2019

Ondernemingsraad

In 2020 is begonnen met de oprichting 

van een ondernemingsraad (OR). Er is een 

voorbereidingscommissie gevormd waaraan 

de volgende medewerkers deelnamen:

• Pine Brok (HAP Zeist)

• Corrie Tol (HAP Nieuwegein)

• Mariëlle Gomersbach (HAP Zeist)

• Rick Ernst (HAP Nieuwegein)

• Wilma Deurnink (HAP Zeist)

• Saskia Priester (HAP Nieuwegein)

• Lida van der Maat (werkorganisatie)

De voorbereidingscommissie heeft een 

concept OR reglement opgesteld en 

medewerkers zijn uitgenodigd om zich 

voor 31 december 2020 kandidaat te stellen 

als OR-lid. De OR is per 1 februari 2021 

geïnstalleerd.  
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Vakcommissies

Om goed uitvoering te geven aan de koers 

en strategie van de regio’s is de inbreng van 

(zorg)professionals essentieel. UNICUM heeft 

deze inbreng onder andere gewaarborgd 

via de vakcommissies bestaand uit (zorg)

professionals uit het werkgebied. In 2020 

waren de volgende commissies actief.

• Medische commissie (UNICUM-breed)

• Vakcommissie ICT (UNICUM-breed)

• Vakcommissie O&I (per regio)

• Vakcommissie ANW (per regio)

ICT

In de ICT-vakcommissie participeren 

huisartsen uit beide UNICUM-regio’s. 

Waar nodig vragen we ook andere 

praktijkmedewerkers om mee te denken.  

De regio’s ZOU en Lekstroom hebben als het 

gaat om digitalisering veelal met dezelfde 

ontwikkelingen en richtlijnen te maken. 

Samenwerking en schaalgrootte kunnen  

dan veel voordeel bieden.

Leden vakcommissie ICT in 2020

• Roel van Kuppevelt – huisarts ZOU

• Willem van Stempvoort – huisarts ZOU

• Maret Zonneveld - huisarts Lekstroom

• Albert van de Veer – huisarts ZOU

• Valentijn Deijns - huisarts Lekstroom

• Nienke Smitsman - huisarts ZOU  

(lid tot 1 oktober 2020)

• Herko Wegter - extern adviseur

• Aty de Ruiter - manager Innovatie en 

Digitalisering

• Tobias de Kruyf - projectcoördinator 

digitalisering huisartsenzorg  

(vanaf september 2020)

• Hans Erik van Helsdingen - directeur 

UNICUM

Medisch

De medische vakcommissie houdt zich 

bezig met de medisch inhoudelijke aspecten 

van de gecontracteerde zorgprogramma’s. 

Waar nuttig maken zij de vertaalslag van de 

zorgstandaarden naar actuele handreikingen 

en handzame samenvattingen. Deze 

vakcommissie bewaakt de kwaliteit en is 

medeverantwoordelijk voor de invulling van 

thema-avonden en nascholingen.

Leden medische vakcommissie in 2020

• Mariska Brinkers - kaderhuisarts DM

• Floris Hirsch – kaderhuisarts DM i.o.

• Huub Lammers - kaderhuisarts COPD 

• Gerald Daggelders - kaderhuisarts HVZ 

• Mehrzad Nasseri - kaderhuisarts HVZ 

• Brenda Ott - kaderhuisarts 

Ouderengeneeskunde 

• Lida van der Maat – praktijkconsulent 

UNICUM

• Petra Dijkstra – praktijkconsulent UNICUM

• Leonie Keijzer – praktijkconsulent UNICUM

• Stephanie Almer - medisch coördinator 

(UNICUM Zuidoost-Utrecht)

• Sophie Bonarius - medisch coördinator 

(UNICUM Zuidoost-Utrecht)

• Victoria Jongkamp - medisch Coördinator 

(UNICUM Lekstroom)

• Suzanne Joosten - medisch Coördinator 

(UNICUM Lekstroom)

• Aty de Ruiter - manager Innovatie en Zorg-

ICT (tot september 2020)

• Elianne de Kat - manager Zorg & 

Gezondheid (per september 2020)

• Joost van Niekerk - directeur UNICUM  

(tot september 2020)

• John Geurts – directeur UNICUM a.i.  

(per september 2020)

ANW

Beide regio’s hebben een eigen 

vakcommissie ANW. Deze vakcommissies 

hebben zich in 2020 beziggehouden met de 

transitie van de posten en verdere integratie 

van de huisartsenspoedposten in de 

UNICUM-organisatie. De commissies geven 

gevraagd en ongevraagd advies aan de 

directie van de huisartsenspoedposten over 

operationele zaken op de post en nieuwe 

ontwikkelingen. 

16



Leden ANW vakcommissie  
ZOU 2020

• Maarten Brandt

• Ingrid de Voogd

• Ard-Jan de Jong

• Annemarie Weber

• Judith van Gasteren

• Annet Aukema

• Ferry Witvoet 

• Lisette Keppel

• Alice Luchtenbelt

• Janneke Baas

• Lia Boelman

Leden ANW vakcommissie  
Lekstroom 2020

• Ingmar Brouwer 

• Darwin Jerez

• Pim Achterberg

• Rinus Grijzenhout

• Maarten Theunissen

• Martine Tijssen

• Jan Raven

• Jan Sleijffers

• Bas Kienhuis

• Bac van Tussenbroek

• Luud Neeskens

O&I

Begin 2020 is zowel voor de regio Lekstroom 

als voor de regio Zuidoost-Utrecht een 

multidisciplinaire vakcommissie O&I 

gevormd. De vakcommissies streven ernaar 

om vanuit elke gemeentehub ten minste 

een vertegenwoordiger in de commissie 

op te nemen. Voor Lekstroom is Stefanie 

Bloemendal (bestuurder de Roerdomp 

Nieuwegein) en voor Zuidoost-Utrecht is  

Wim Bouman (bestuurder Stichting 

GHC De Bilt) tot voorzitter gekozen. 

Daarnaast nemen de portefeuillehouder 

O&I vanuit het bestuur en een directielid 

van UNICUM als toehoorders deel aan de 

commissievergaderingen. De manager O&I 

vervult de rol van secretaris. 

De vakcommissie adviseert de directie 

gevraagd en ongevraagd over O&I en 

haar leden vormen de linking pin tussen 

de gemeentehubs onderling en de 

gemeentehub en de regio-organisatie. 

De vakcommissie boog zich in 2020 

over diverse onderwerpen, waaronder 

jaarplannen, spelregels, BTW-problematiek, 

informatieverstrekking en rapportage.  

Eind 2020 hebben beide vakcommissies 

enkele gezamenlijke vergaderingen gehad 

om de samenwerkingsovereenkomsten op 

te stellen en te bespreken. 

Leden vakcommissie O&I ZOU

• Wim Bouman (voorzitter),  

directeur Stichting Ghc De Bilt

• Dominique van Steenis, huisarts

• Roel Bots, apotheker

• Alexander van Lennep, huisarts

• Jeroen Morsink, fysiotherapeut

• Ayse Tuna-Tüzün, huisarts

• 

Leden vakcommissie O&I Lekstroom 

• Stephanie Bloemendaal (voorzitter), 

directeur/bestuurder GHC de Roerdomp

• Lisette Tychon, huisarts

• Xander Toth Varju, fysiotherapeut

• Listy Samuels Brusse, apotheker

• Rajna Petrov, huisarts

• Marcia Valkenburg, huisarts
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Naar de huisarts, ook in coronatijd!

UNICUM heeft een beeldende uitleg gemaakt over naar de 

huisarts gaan in coronatijd. Wanneer neem je contact op 

en welke spreekuren zijn er? 

De COVID-crisis drukte in 2020 een grote 

stempel op de activiteiten van UNICUM. 

Er is een crisismanager a.i. aangesteld en 

een crisisorganisatie ingericht. De focus 

van UNICUM ligt op het faciliteren van de 

aangesloten praktijken en op de zorg aan 

patiënten op de huisartsenspoedposten. 

Zodat de zorg voor mensen met COVID-19 

én de reguliere zorg zo goed mogelijk 

geboden kunnen worden. Dat doen we 

met informatie, coördinatie en zorg- en 

communicatietools. 

Crisisteams

In het Centraal Crisisteam (CCT) 

participeren vertegenwoordigers van de 

LHV Huisartsenkring Midden-Nederland 

en de regionale huisartsenorganisaties in 

Midden-Nederland. Het uitgangspunt is: 

zoveel mogelijk een eenduidige werkwijze 

in de hele regio Utrecht hanteren. 

Daarnaast nemen de regio’s Lekstroom en 

ZOU gezamenlijk deel aan het UNICUM 

crisisteam. Zij overleggen waar nodig 

ook afzonderlijk per regio. Er is zeer 

geregeld online overleg over de situatie, 

ontwikkelingen en (mogelijke) knelpunten 

en uitdagingen. Met de achterban 

communiceert het crisisteam via de hagro-

contactpersonen en met nieuwsberichten 

per e-mail.

De crisisteams zijn in maart onder andere 

betrokken bij het gezamenlijk organiseren 

van luchtwegspreekuren, bedoeld voor alle 

patiënten die hoesten of luchtwegklachten 

hebben. Ook hebben zij zich voorbereid op 

het operationeel maken van één centraal 

luchtwegspreekuur per regio, bedoeld 

voor het geval de patiëntenstroom ernstig 

toeneemt of wanneer er heel veel artsen 

ziek worden. Deze situatie deed zich in 2020 

gelukkig niet voor.  

Huisartsenspoedposten

COVID-19 zorgde voor extra druk op de 

spoedposten. Het gaat dan om de zorg 

voor patiënten met luchtwegklachten, 

maar ook om logistieke zaken: het testen 

van patiënten en medewerkers en het 

organiseren van luchtwegspreekuren 

vergden de nodige inspanning. 

COVID-19
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Informatievoorziening

Op de UNICUM-websites is direct na 

het uitbreken van de COVID-crisis een 

‘COVID-19 dossier’ ingericht waar huisartsen 

relevante informatie over de maatregelen 

en de crisisstructuur kunnen vinden, net 

als berichten van ketenpartners en handige 

zorg- en communicatietools. 

Videoconsult voor huisartsen  
en diëtisten 

In het begin van de COVID-crisis is het 

ontmoeten van patiënten op locatie zo veel 

mogelijk beperkt. Beeldbellen is een must. 

UNICUM regelde een centrale FaceTalk 

videoconsult-oplossing voor huisartsen 

en diëtisten. Later in het voorjaar kwam 

beeldbellen via VIPLive beschikbaar. VIP 

Beeldbellen werd getest door enkele 

huisartsen uit de vakcommissie ICT. De 

bevindingen waren positief: eenvoudig 

in gebruik en veilig. Daarmee werd het 

abonnement op FaceTalk overbodig. Dit 

abonnement stopte dan ook op 30 juni. 

Het gebruik van beeldbellen via VIPLive is 

kosteloos voor de bij UNICUM aangesloten 

praktijken en ketenpartners zoals de 

aangesloten diëtisten.

Behandelwensen en -grenzen 

Door de COVID-crisis is er extra aandacht 

voor het bespreken en vastleggen van de 

behandelgrenzen van kwetsbare ouderen. 

Huisarts Albert van der Veer maakte een 

handige gesprekshulp over het bellen van 

kwetsbare ouderen en het registreren van 

behandelwensen. 

Handreiking ‘ketenzorg tijdens  
de coronacrisis’

De nieuwe handreiking ‘Ketenzorg tijdens 

de coronacrisis’ biedt praktische handvaten 

voor het organiseren van ketenzorg tijdens 

de COVID-crisis voor mensen met diabetes 

of CVRM. Voor de begeleiding van mensen 

met astma en COPD in de eerste lijn tijdens 

de COVID-crisis verwijzen we naar het 

standpunt van de CAHAG.

Handreiking en zorgkaart  
post COVID-19 zorg 
Een multidisciplinaire werkgroep in regio 

Lekstroom stelde op initiatief van UNICUM 

een handreiking voor post COVID-19 

zorg op. Bij deze handreiking hoort een 

zorgkaart, waarop per gemeente paramedici 

met affiniteit met post COVID-19 zorg 

zijn weergegeven. Regio Lekstroom nam 

de handreiking in juli 2020 in gebruik. 

Regio ZOU volgde eind 2020. Elke praktijk 

ontving bij de implementatie een aantal 

informatiefolders voor patiënten over het 

zorgprogramma ‘Herstellen na corona’. 

Naar de huisarts, ook in coronatijd!

UNICUM heeft een beeldende uitleg gemaakt over naar de 

huisarts gaan in coronatijd. Wanneer neem je contact op 

en welke spreekuren zijn er? 
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In 2020 heeft UNICUM een contract met alle 

zorgverzekeraars.

Zorgprogramma Diabetes Mellitus 

In 2020 namen 111 bij UNICUM aangesloten 

huisartsenpraktijken deel aan de 

ketenzorg DM: 51 in Lekstroom en 55 in 

regio ZOU. Zij hielden onder andere drie 

kwaliteitsindicatoren bij: nierfunctie, 

fundus- en voetonderzoek. In totaal zijn 

16.504 patiënten geïncludeerd in de 

geprotocolleerde DM-zorg.

Het nastreven van de streefwaarden van de 

indicatoren van de landelijke benchmark 

blijkt in 2020 door de COVID-crisis voor veel 

huisartsenpraktijken niet haalbaar. 

D
M

Indicatoren 2019 2020 Streefwaarde

eGFR 93,5% 88,1% (ZOU) en 86,2% (Lekstroom) >90%

Funduscontrole < 2 jr 94,9% 87,2% (ZOU) en 88,6% (Lekstroom) >80%

Voetonderzoek 82,6% 68,6% (ZOU) en 64,7% (Lekstroom) >80%

Maandenlang werd patiënten afgeraden 

naar de praktijk te komen wegens 

besmettingsgevaar. Het was onverantwoord 

om een voetcontrole te doen. Ook de 

fundusfoto’s konden door COVID-19 niet 

altijd plaatsvinden. Hierdoor lopen praktijken 

achter in het behalen van de streefwaarden. 

Dat maakt dat er extra aandacht mag 

uitgaan naar deze controles in 2021. Ondanks 

alles zetten praktijken de diabeteszorg 

zo goed mogelijk voort met behulp van 

digitale ondersteuning, telefonisch contact 

en fysiek op het spreekuur met persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Handreikingen 

zijn aangepast en samen met de DiHag is 

gekeken hoe diabeteszorg vorm te geven in 

deze tijd. Ook zijn er de nodige scholingen 

over diabetes georganiseerd. 

Zorg en 
Gezondheid
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Zorgprogramma CVRM

Praktijken die voor het eerst een CVRM-

contract met UNICUM aangingen, konden 

in 2020 vanaf het tweede kwartaal van 

2020 instromen. Vanaf het tweede kwartaal 

zijn de nieuwe, landelijke inclusiecriteria 

toegepast. In 2020 namen 60 praktijken 

in regio ZOU en 15 praktijken in regio 

Lekstroom deel aan het CVRM-programma, 

waarmee 21.775 patiënten geïncludeerd 

zijn in de geprotocolleerde CVRM-zorg. 

Door de COVID-crisis werden minder goede 

resultaten behaald op de indicatoren dan in 

2019.

H
V

Z

Indicatoren 2019 2020 Streefwaarde

LDL ooit 97,8% 94,2% (ZOU) en 95,1% (Lekstroom) >90%

Bloeddruk 78,3% 67,6% (ZOU) en 67,6% (Lekstroom) >80%

Rookgedrag 78,2% 66,8% (ZOU) en 76,2% (Lekstroom) >80%

V
V

R

Indicatoren 2019 2020 Streefwaarde

LDL ooit 98,4 95,0% (ZOU) en 97,4% (Lekstroom) >90%

Bloeddruk 80,2 66,8% (ZOU) en 66,2% (Lekstroom) >80%

Rookgedrag 88,5 69,6% (ZOU) en 77,2% (Lekstroom) >80%

Zorgprogramma COPD

In 2020 namen 48 praktijken in regio ZOU 

en 37 in regio Lekstroom deel aan het 

zorgprogramma COPD.

De kaderartsen bogen zich in 2020 

over het vraagstuk hoe de huisarts in 

aanmerking kan komen voor de vergoeding 

formulariumgericht voorschrijven voor 

inhalatiemedicatie op basis van het regionaal 

formularium. Om in aanmerking te komen 

voor deze vergoeding moet de huisarts aan 

twee voorwaarden voldoen:

C
O

P
D

Indicatoren 2019 2020 Streefwaarde

Functioneren 78% 51,1% (ZOU) en 61,9% (Lekstroom) >70%

Rookgedrag 87,4% 70,7% (ZOU) en 77,6% (Lekstroom) >80%

• 
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• Het formularium moet ingebouwd en 

beschikbaar zijn in het HIS. 

• Het regionale formularium is intussen 

ingebouwd in alle HISsen, maar is voor de 

gebruikers van Prescriptor binnen UNICUM 

nog niet beschikbaar. UNICUM onderzoekt 

hoe dit mogelijk te maken.

• Het formularium is bekend bij de landelijke 

stuurgroep.

• Het formularium is goedgekeurd door de 

preferente zorgverzekeraar. 

• Hoewel het formularium voor huisartsen 

door de preferente zorgverzekeraar is 

goedgekeurd, hebben de apothekers nog  

te maken met het preferentiebeleid.  

Dit leidt tot een spanningsveld. Er zijn 

stappen gezet om hierover in gesprek te 

gaan met de verzekeraar. 

 

COVID-19 leidde ertoe dat veel mensen 

met COPD niet naar de praktijk kwamen. 

Dit is terug te zien in de InEen prestatie-

indicatoren die beide regio’s in 2020 niet 

hebben behaald. Een spirometrie kon niet 

worden uitgevoerd in praktijken.  

De zorg voor mensen met COPD is zoveel 

mogelijk gecontinueerd door beeldbellen  

of telefonisch contact.

Kaderhuisartsen

UNICUM werkt met vaste kaderartsen voor 

de zorgprogramma’s DM/CVRM/COPD. 

Daarnaast werkten we in 2020 nauw samen 

met de kaderarts ouderengeneeskunde 

(Brenda Ott). De kaderartsen zijn huisartsen 

met bijzondere medisch-inhoudelijke en 

organisatorische bekwaamheden op een 

specifiek gebied.   

• Mariska Brinkers - kaderhuisarts DM

• Floris Hirsch – Kaderhuisarts DM i.o.

• Huub Lammers - kaderhuisarts COPD 

• Maret Zonneveld – Kaderhuisarts COPD

• Jacqueline Tukker – Kaderhuisarts COPD

• Lisette le Coq – Kaderhuisarts COPD

• Gerald Daggelders - kaderhuisarts HVZ a.i. 

• Mehrzad Nasseri - kaderhuisarts HVZ 

• Brenda Ott - kaderhuisarts 

Ouderengeneeskunde 

Ondersteuning door 
praktijkconsulenten

In 2020 vervulden twee praktijkconsulenten 

de brug- en signaleringsfunctie richting de 

huisartsenpraktijken. Vanaf september is 

ter versterking een derde praktijkconsulent 

aangenomen. Bij vragen over de organisatie 

en het uitvoeren van de zorgprogramma’s 

zijn de praktijkconsulenten het eerste 

aanspreekpunt voor de medewerkers van  

de aangesloten huisartsenpraktijken

Nieuwe functie: medisch coördinatoren

Medisch coördinatoren zijn praktiserend 

huisartsen die zich naast hun werk in de 

praktijk bezighouden met de kwaliteit 

en organisatie van de huisartsenzorg in 

UNICUM-werkgebied, met focus op de 

ketenzorgprogramma’s. In 2020 waren 

huisartsen Victoria Jongkamp en Susanne 

Joosten medisch coördinator in de regio 

Lekstroom en vervulden Stephanie Almer en 

Sophie Bonarius deze rol in regio ZOU. 

POH-netwerken 

Binnen UNICUM waren in 2020 zeven POH-

netwerken actief. Twee keer per jaar komen 

de leden van elk netwerk samen. Elkaar 

ontmoeten, netwerken en het uitwisselen 

van kennis en ervaringen is het doel. 

Ook wordt er informatie gedeeld vanuit 

UNICUM en kunnen de deelnemers met 

vragen en opmerkingen bij de consulenten 

terecht. In 2020 vond een groot deel van de 

bijeenkomsten online plaats vanwege de 

coronacrisis. 
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Persoonsgericht werken –  
Positieve gezondheid

De zorg slibt dicht als we mensen met  

een chronische aandoening ziektegericht 

blijven benaderen. Een goed gesprek met 

aandacht voor de mens in zijn context leidt 

tot minder verwijzingen naar de tweede lijn 

en kan de consultfrequentie verlagen.  

De zorgverlener heeft hierin een coachende 

rol. De patiënt bepaalt wat voor hem/haar 

persoonlijk belangrijk is. Een coachende 

rol vraagt specifieke vaardigheden van de 

zorgverlener. UNICUM biedt medewerkers 

van de aangesloten huisartsenpraktijken 

ondersteuning bij persoonsgericht werken. 

Dat doen we met scholingen en tools 

afgestemd op de behoeftes uit de praktijk. 

Ook kunnen zorgverleners samen met 

hun patiënt het gezondheidsplan invullen. 

Hiervan is zowel een papieren als een online 

versie beschikbaar. 

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

UNICUM contracteerde in 2020 de GLI.  

Voor de organisatie en inrichting van de GLI 

maakten we gebruik van ervaringen die in 

Nieuwegein zijn opgedaan. UNICUM heeft 

Diek Scholten als programmamanager 

aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor de 

organisatie en implementatie van de GLI.  

De aanpak is gebaseerd op regionale 

afspraken met gemeenten, een 

gemeenschappelijk ICT-platform (VIPLive) 

voor verwijzing, afstemming, declaratie 

en monitoren, en lokale organisatie van 

de uitvoering in een multidisciplinair 

leefstijlteam. Dit team bestaat uit een 

leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist en 

buurtsportcoach. Per gemeente zijn 

afspraken gemaakt met lokale partijen over 

de organisatie en implementatie van de GLI. 

Eind 2020 was, conform de doelstelling, in 

elke gemeente in de regio’s Lekstroom en 

ZOU een leefstijlteam gestart.

Tijdens de POH-lunches was er veel 

aandacht voor de samenwerking tussen de 

praktijkondersteuners en de leefstijlcoaches. 

Zo raakt de GLI meer bekend bij de 

zorgprofessionals en kan de patiënt met 

overgewicht en risico op een chronische 

aandoening optimaal geholpen worden 

op weg naar een gezondere en actievere 

leefstijl. Ook organiseerde UNICUM In 

samenwerking met opleidingsinstituut 

Viaperspectief in 2020 voor het eerst een 

multidisciplinaire, vierdaagse opleiding tot 

leefstijlcoach voor fysiotherapeuten, diëtisten 

en oefentherapeuten. Dit sluit aan bij de visie 

van UNICUM om de gecombineerde leefstijl 

interventie (GLI) met een multidisciplinair 

team aan te bieden. 
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Patient empowerment:  
regie over eigen gezondheid en 
gedeelde besluitvorming

Tijdens de praktijkbezoeken in 2020 

brachten de praktijkconsulenten het gebruik 

van de VIP-app extra onder de aandacht.  

Zij stimuleerden het gebruik van deze app 

en gaven waar nodig uitleg hierover. Zo 

wordt de patiënt steeds zelfstandiger en kan 

deze bepaalde gezondheidsonderwerpen 

zelf gaan managen. Voor patiënt 

empowerment onderzoekt UNICUM welke 

digitale ondersteuning geboden kan worden. 

Ook faciliteert UNICUM een betrouwbaar 

ketenzorgsysteem, dat ook voorziet in veilige 

communicatie tussen zorgprofessionals 

onderling en met mantelzorgers en 

patiënten. Goede digitale ondersteuning in 

de samenwerking vraagt veel afstemming 

met de betrokken leveranciers. Dit ziet 

UNICUM als een belangrijke taak voor 

zichzelf. 

Nascholing 

Het nascholingsaanbod wordt jaarlijks op 

advies van en in overleg met de medische 

vakcommissie van UNICUM samengesteld. 

De verplichte nascholingen op het gebied 

van DM, CVRM en COPD vullen we aan 

met scholing over actuele thema’s, zoveel 

mogelijk gebaseerd op de wens van de 

aangesloten zorgverleners. In 2020 is het 

aanbod scholing voor zorgverleners - na 

een korte pauze in maart vanwege de 

COVID-19 uitbraak - in april omgezet 

naar digitaal onderwijs. Hierdoor kon 

het onderwijsprogramma met name in 

de tweede helft van het najaar digitaal 

doorgang vinden. Symposia en events zoals 

de Dag van de POH worden wel geschrapt. 

Om de POH’s toch in het zonnetje te zetten, 

stuurt UNICUM hen rond de Landelijke 

Dag van de POH een attentie. In 2020 

onderzochten we ook de mogelijkheden tot 

verdere samenwerking in het scholings- 

aanbod voor de spoedposten en de 

dagpraktijken.  

Enquête

In het najaar van 2020 inventariseerden we 

via een enquête de behoeften en wensen 

van onze leden op het vlak van nascholing. 

Het aanbod en uitvoering van UNICUM 

nascholing is met een ruime 7 gewaardeerd.

Positief daarbij is dat de deelnemers 

de huidige online scholing over het 

algemeen als prettig ervaren, met name 

vanwege de tijdswinst. Daarentegen 

worden het persoonlijk contact en de 

netwerkmogelijkheden gemist. Suggesties 

voor (nieuwe) scholingsthema’s zijn 

meegenomen bij het vaststellen van het 

jaarprogramma 2021.  
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UNICUM Academie: kennis en kunde delen

In 2020 is ook gestart met de aanzet tot de oprichting van de UNICUM Academie. Met een extern 

adviseur brachten we de benodigde stappen in kaart. Doel van deze Academie is om met continue 

hoogwaardige scholing de goede kwaliteit van de geboden zorg bij UNICUM te waarborgen.  

De voorbereidingen zijn door de COVID-crisis in 2020 on hold gezet. In 2021 wordt hier verder  

invulling aan gegeven. 

Overzicht nascholingen in 2020

Thema Nascholing Aantal deelnemers 

ACP Levensvragen in de praktijk 9

VIP Webinar Verdiepende sessie VIP-rapportages 26

VIP Webinar VIP Samenwerken met focus op ouderenzorg 24

GLI Opleiding tot leefstijlcoach (start van meerdaagse opleiding) 17

VIP Webinar VIP Samenwerken met de patiënt 22

DM Webinar DM Bloedglucosemeter het implantaat 12

ACP Levensvragen in de praktijk 25

CVRM CVRM voor praktijkassistenten 35

DM Langerhans thema-avond: DM en de organen (lever, hart en nieren) 25

VIP Webinar VIP Live Basis 12

OPEN Webinar OPEN 2 25

COPD COPD Casuïstiek (Pilot) 12

DM Webinar Voedingsrichtlijn 25

OPEN Webinar OPEN 43

CVRM Thema-avond CVRM voor praktijkassistenten 27

Opleiding tot leefstijlcoach

Dit jaar startte voor het eerst de opleiding tot leefstijlcoach. In samenwerking met opleidingsinstituut 

Viaperspectief organiseerde UNICUM een multidisciplinaire opleiding tot leefstijlcoach voor 

fysiotherapeuten, diëtisten en oefentherapeuten. Dit sluit aan bij de visie van UNICUM om de 

gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) met een multidisciplinair team aan te bieden.
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Huisartsenspoedzorg (ANW-zorg)

Wat de ANW-zorg betreft blikken we terug op de eerste zes maanden (vanaf juli 2020) waarin de 

posten onderdeel uitmaakten van UNICUM. Dit was een drukke transitieperiode met veel aandacht 

voor het verder inregelen, afstemmen en finetunen van processen, bijvoorbeeld op het vlak van ict en 

administratie. Toch keken we ook vooruit en gingen we inhoudelijk aan de slag. De betrokken artsen 

en triagisten formuleerden zelf verbeterpunten, waaronder de regiefunctie, visite rijden in de nacht en 

de samenwerking met de waarnemers. In 2020 zijn projectgroepen met de voorbereidingen gestart. 

Verdere uitwerking en uitvoering volgt in 2021.

De volgende tabellen laten zien hoe de huisartsenspoedposten het in 2020 deden t.o.v. de 

streefwaarden in de branche. Hieruit is op te maken dat de overname van de posten geen schokeffect 

heeft gehad op de kwaliteit van zorg. De resultaten over de tweede helft van 2020 wijken niet 

significant af van de eerste twee kwartalen. In sommige gevallen nam de kwaliteit juist iets toe, 

bijvoorbeeld bij de telefonische wachttijden en de aanrijtijden. De aanrijdtijden bleven echter wel 

achter bij de streefwaarden die hier voor gelden in de branche. De oorzaak hiervan wordt verder 

onderzocht.

Telefonische wachttijden (na wachttekst)

Q1 Q2 Q3 Q4 Norm

Bij gebruik spoedtoets binnen 30 seconden persoon aan de lijn 89% 91% 96% 96% 98%

Niet spoedeisende gevallen < 2 minuten (na wachttekst) 72% 81% 69% 77% 75%

Tijdigheid van hulpverlening 

(inclusief benodigde tijd voor triage en zorgplanning)

Q1 Q2 Q3 Q4 Norm

U1: De zorg is bij levensbedreigende spoed binnen 20 minuten 33% 50% 44% 38% 90%

U1: De zorg is bij levensbedreigende spoed binnen 30 minuten 56% 75% 78% 88% 98%

U2: De zorg is bij spoed binnen 60 minuten 85% 84% 86% 85% 90%

U2: De zorg is bij spoed binnen 120 minuten 99% 99% 99% 98% 98%

U3: De zorg is bij dringende gevallen binnen 4 uur 98% 99% 100% 99% 100%

Autorisatie

Q1 Q2 Q3 Q4 Norm

Percentage door de triagist zelfstandig afgehandelde contacten dat 

binnen 1 uur door de huisarts is gefiatteerd.
94% 96% 96% 95% 90%

Percentage door de triagist zelfstandig afgehandelde contacten dat 

binnen 2 uur door de huisarts is gefiatteerd.
99% 99% 99% 98% 98%
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Calamiteiten, incidenten, klachten

De volgende tabel toont het aantal 

calamiteiten, incidenten en klachten in 

de laatste twee kwartalen. Over de eerste 

helft van 2020 zijn hierover geen gegevens 

bekend.

Q1 Q2 Q3 Q4

Aantal klachten  Niet bekend Niet bekend 15 10

Aantal incidenten Niet bekend Niet bekend 5 10

Aantal calamiteiten Niet bekend Niet bekend 0 1

Productie

Door COVID-19 nam het aantal consulten op 

de post af en nam het aantal telefonische 

consulten toe. Deze trend is vanaf februari te 

zien over heel 2020.

Nascholing huisartsenspoedposten

Vanwege COVID-19 is na de overname van 

de spoedposten op 1 juli alleen de Basic Life 

Support reanimatietraining doorgegaan. 

Er is hard gewerkt om de scholingen om te 

zetten naar online trainingen, waardoor het 

scholingsprogramma in 2021 weer hervat 

kan worden. 
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Multidisciplinaire samenwerking in wijk 
en gemeente (O&I)

In 2020 werkten we verder aan de 

versterking van de organisatiegraad in de 

eerste lijn. Met O&I-budget ondersteunden 

we de versterking van duurzame lokale 

en regionale samenwerkingsnetwerken 

met een multidisciplinair karakter, 

waarin eerstelijns zorgverleners samen 

optrekken met het sociaal domein. Met 

de ondersteuning ondersteunen we de 

professionals bij het leveren van goede 

zorg aan kwetsbare groepen en in de 

samenwerking rond gezondheid en welzijn. 

Dat wat al goed is blijft. Wat nog beter kan, 

wordt aangepakt. Doel is de ‘de juiste zorg 

op de juiste plek’, zodat patiënten verzekerd 

zijn van goede zorg en ondersteuning. In juli 

2020 informeerden we de huisartsen over 

de voortgang rond O&I in een special met 

inhoudelijke info, interviews en voorbeelden 

uit de regio’s. 

Gemeentehub

De gemeentehub is de belangrijkste  

schakel voor een succesvolle, lokale O&I.  

De gemeentehub is een lokaal 

multidisciplinair samenwerkingsnetwerk 

waarin ook het sociale domein participeert. 

Binnen de gemeentehub is veelal 

een kerngroep actief. De kerngroep 

enthousiasmeert de achterban, haalt 

ideeën en projectvoorstellen op en bundelt 

kansrijke initiatieven tot een gemeentebreed 

gedragen plan met bijbehorende begroting. 

Met dit plan wordt aanspraak gemaakt op de 

wijkmanagementgelden O&I. 

Samenwerking  
en O&I
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Wijkmanager

De wijkmanager is de verbindende schakel 

in de gemeente, hij/zij brengt professionals 

bij elkaar en ondersteunt de gemeentehub 

en de kerngroep op alle denkbare terreinen. 

Daarnaast is de wijkmanager de schakel 

tussen de activiteiten van UNICUM op 

regionaal en lokaal niveau. UNICUM 

ondersteunde de wijkmanagers in 2020 

met informatie, een inwerkprogramma, 

tools en faciliteiten. Op 1 juli vond de 

eerste wijkmanagersbijeenkomst plaats 

in Bilthoven. Het door UNICUM opgezette 

wijkmanagersnetwerk biedt een platform 

voor kennisoverdracht, uitwisseling van 

ervaringen en signalering van knelpunten.

Netwerk praktijkmanagers

UNICUM organiseerde op 2 juli een 

netwerkbijeenkomst voor praktijkmanagers. 

Tijdens deze bijeenkomst werden de 

nieuwe wijkmanagers voorgesteld en was 

er aandacht voor OPEN en O&I. Ook de 

organisatie van de griepvaccinatie op 1,5 

meter afstand kwam aan bod. Uiteraard 

was er ook ruimte voor het uitwisselen 

van ervaringen rond de COVID-crisis. Het 

netwerk van praktijkmanagers heeft een 

eigen HAweb-pagina ‘Praktijkmanagers 

regio UNICUM’ waarop de deelnemers 

eenvoudig informatie kunnen uitwisselen.

Behaalde resultaten

• Gemeentehubs: in negen 

van tien gemeenten is een 

samenwerkingsstructuur/netwerk 

gestart en zijn plannen opgesteld.

• Wijkmanagement: de functie van 

wijkmanagement is geïnstalleerd in 

acht van de tien gemeenten

• Er is een wijkmanagersnetwerk 

gerealiseerd

• Afspraken over de uitvoering 

van de O&I in de gemeentehub 

en de financiering van hun O&I-

activiteiten zijn vertaald in een 

overeenkomst.
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Samenwerking in de regio 

Als het gaat om samenwerking in de regio 

brengt UNICUM afspraken en afstemming 

tot stand tussen huisartsen en andere 

professionals in de keten, met als doel: de 

juiste zorg op de juiste plek.

Regionaal bestuurlijk overleg zorg en 
sociaal domein

In 2020 is in ZOU het bestuurlijk platform 

waarin gemeenten, VVT, ziekenhuizen, 

huisartsen en verzekeraar participeren, 

verdergegaan als Netwerk Zuidoost-Utrecht 

Verbonden. Het Netwerk spant zich onder 

andere in om op bestuurlijk niveau de 

voorwaarden te creëren die bijdragen aan 

het oplossen van regionale knelpunten.

Nadat in 2019 zowel in de regio Lekstroom 

als in Zuidoost-Utrecht de apothekers zich in 

een regionale coöperatie hebben verenigd, 

hebben in 2020 ook de fysiotherapeuten 

zich regionaal verenigd. De diëtisten zijn 

eveneens gestart met de vorming van een 

vereniging. 

Zij kiezen ervoor dat niet regionaal, maar 

over het hele UNICUM werkgebied te doen. 

Vertegenwoordigers van deze organisaties 

participeren in het Netwerk Zuidoost-Utrecht 

Verbonden. Naast projecten die zich richten 

op het langer zelfstandig thuis wonen 

noemen we nog een aantal andere concrete 

initiatieven voor 2019 zoals Kwetsbare 

ouderenzorg Bunnik en Respijtzorg.

Analoog aan ZOU is in de regio Lekstroom 

de ambitie geformuleerd om bestaande 

bestuurlijke netwerken in Houten zoals 

bijvoorbeeld Duursaam Nieuwegein om 

te transformeren naar een regionaal 

bestuurlijk overleg zorg en sociaal domein. 

De voorgenomen start in 2020 is uitgesteld 

naar 2021 door de COVID-crisis. UNICUM 

bevorderd de afstemming en verbinding 

met de netwerkstructuren voor de O&I. 
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Schelm

In 2020 participeerde UNICUM in Schelm: 

een zorginhoudelijk samenwerkingsverband 

tussen verschillende huisartsenorganisaties 

in en om de stad Utrecht. Deelnemers zijn:

• Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

• RegioNU

• UNICUM Huisartsenzorg

• Julius Centrum Leidsche Rijn

• Saltro (eerstelijns diagnostisch laboratorium)

Schelm richt zich op regionale 

zorginhoudelijke samenwerking, 

kennisdeling, onderlinge inspiratie en zoekt 

naar regionale passende oplossingen voor 

eerstelijnszorg.

TRIJN

UNICUM participeerde 2020 in het 

samenwerkingsverband TRIJN. Daarbij 

zijn regionale huisartsenorganisaties, 

ziekenhuizen, VVT-instellingen, GGZ-

instellingen en Saltro aangesloten. Trijn 

coördineert onder andere het maken van 

Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s). 

Doel hiervan is: ‘de juiste zorg op de juiste 

plek’. Door het vastleggen van de afspraken 

over verwijs- en terugverwijsafspraken, 

komt er een betere samenwerking 

tussen de eerste en tweede lijn. Deze 

samenwerking komt de zorg voor de 

patiënt ten goede. Daarnaast richt TRIJN 

zich op samenwerking t.a.v. digitalisering 

(zorgcommunicatie, gegevensuitwisseling 

en databeschikbaarheid).

De directie van UNICUM is namens de RHO’s 

in Utrecht (Regiozorg NU, HUS en UNICUM) 

deel van de bestuurlijke vertegenwoordiging 

van TRIJN.

Regiogroep Midden-Nederland

UNICUM maakt deel uit van de regiogroep 

Midden-Nederland van de LHV. De directie 

en een vertegenwoordiging van de 

coöperatiebesturen vertegenwoordigen 

UNICUM in dit verband.

Overleg ziekenhuizen

Zowel op strategisch als uitvoerend niveau 

vindt periodiek overleg plaats met de 

ziekenhuizen in onze regio’s. Dit zijn het 

Diakonessenhuis (regio ZOU) en het  

st. Antonius Ziekenhuis (regio Lekstroom). 
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Innovatie

Risicostratificatie

Risicostratificatie is een hulpmiddel bij het proactief analyseren van de patiëntenpopulatie van de 

huisartsenpraktijk en de regio. Op basis van deze analyse kan een voorspelling gemaakt worden 

van risico’s die bepaalde (groepen) patiënten lopen. Hierdoor is de huisarts in staat om, samen met 

het zorgnetwerk, preventief en proactief te handelen om voor patiënten risico’s te verkleinen of te 

vermijden.

UNICUM onderzocht in 2020 de mogelijkheden van risicostratificatie door deel te nemen aan de 

validatie van een model door het Jan van Es instituut en door de toepasbaarheid in de praktijk te 

bekijken.

 

Digitalisering  
en innovatie
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•  Validatie Risicostratificatiemodel voor 
de Nederlandse setting

Hiervoor hebben acht huisartspraktijken 

data aangeleverd. Dit is een promotietraject 

van Shelly-Ann Girwar vanuit het Jan van Es 

instituut i.s.m. het LUMC.

•  Toepasbaarheid Risicostratificatie in 
de huisartsenpraktijk 

Hiervoor hebben vier huisartspraktijken 

data aangeleverd. Drie huisartsen hebben 

actief deelgenomen aan de verschillende 

werksessies die vanuit Q-consult 

georganiseerd werden.

In 2019 en 2020 bekeken huisartsen tijdens 

werksessies hun eigen en regionale data 

o.b.v. de risicostratificatie.

Het risicostratificatiemodel geeft echter 

niet de inzichten waarop wij hopen. Gezien 

onze observaties tot nu toe, de investering 

en de onzekerheid over het vervolgproces 

besluit UNICUM in 2020 om toepassing en 

deelname aan deze risicostratificatie niet te 

continueren. 

Transitiemonitor

In het netwerk ‘Zuidoost-Utrecht Verbonden’ 

werken UNICUM, het Diakonessenhuis, VVT 

(Warande/Accolade/Charim) en gemeenten 

sinds 2018 samen. Gestart is met verbetering 

van de zorg en ondersteuning voor ouderen 

met als thema’s verbetering van de 

spoedketen en langer zelfstandig thuis. Om 

passende en goed op elkaar afgestemde 

zorg en ondersteuning te kunnen bieden, is 

het noodzakelijk dat de regionale partners 

een gedeeld beeld hebben van de (zorg)

opgave in de regio: wat is de zorgvraag 

en hoe ontwikkelt deze zich de komende 

jaren? Hoe sluit dit aan op het bestaande 

zorg- en ondersteuningsaanbod? Om tot dit 

beeld te komen ontwikkelt Q-consult een 

Transitiemonitor. Vanuit de UNICUM-regio 

werken hier achttien huisartsenpraktijken 

aan mee.

 

Begin maart 2020 is de Transitiemonitor 

gerealiseerd en online. Een eerste 

‘feedbacksessie’ vond pas in juni gehouden 

vanwege COVID-19. Deze sessie werd 

begeleid door Raedelijn. Deelnemers zijn 

vier huisartsen uit Zeist, een neuroloog en 

manager uit het Diakonessenziekenhuis, 

adviseur sociaal domein van de gemeente 

Zeist en een consultant en datascientist 

van Q-consult. Hiermee is fase 1 van de 

Transitiemonitor afgerond. 

Uit deze feedbacksessie met 

inhoudelijke professionals blijkt dat 

betekenis geven aan inzichten lastig is. 

Ook de praktische toepasbaarheid is 

complex. De Transitiemonitor geeft wel 

aanknopingspunten om voor bepaalde 

risicogroepen/diagnoses interventies plaats 

te laten vinden. Deze kunnen vervolgens met 

monitor gevolgd worden. 

De deelnemers zien wel potentie in het 

instrument als meer netwerkpartijen zich 

aansluiten en de tool gebruikersvriendelijker 

wordt. Deze bevindingen resulteren in de 

ambitie tot doorontwikkeling. UNICUM 

participeert vanaf 2020 ook in fase 2. 
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Brainstormsessie datamanagement

Om regionaal vervolg te geven aan 

datamanagement organiseerden UNICUM, 

Raedelijn en het JHN (Julius Huisartsen 

Netwerk) een brainstormsessie. We stonden 

in deze bijeenkomst stil bij de geleerde 

lessen van het risicostratificatiemodel en 

de transitiemonitor. En gingen in gesprek 

over wat in de toekomst nodig is voor goede 

managementinformatie op wijk-, gemeente- 

en regioniveau.

Digitalisering

Missie en Visie Digitalisering

In 2020 heeft de vakcommissie ICT 

de ‘Missie en Visie Digitalisering’ 

vastgesteld. Met digitalisering worden 

de veranderingen aangeduid die zich 

voltrekken in de maatschappij en de 

economie ten gevolge van informatie- en 

communicatietechnologie. De visie richt 

zich op drie thema’s: beschikbaarheid 

van gegevens, zorgcommunicatie en 

databeschikbaarheid voor onderzoek en 

monitoring. Lees hier de ‘Missie en Visie 

Digitalisering’ van de vakcommissie.

Online inzage in het patiëntendossier 
(OPEN)

Vanaf juli 2020 hebben patiënten het recht 

om elektronisch de medische gegevens 

in te zien die de huisarts van hen bijhoudt. 

UNICUM ZOU en Lekstroom nemen deel 

aan landelijke programma 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 de leden van de nodige 

informatie voorziet (o.a. met diverse specials 

over OPEN), scholing organiseert en hulp 

biedt bij communicatie richting patiënten 

met een handige toolkit.

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. Ondanks alle COVID-

perikelen lukte het om OPEN in 2020 volgens 

planning te laten verlopen. Naar schatting 

heeft inmiddels 17,1% van de patiënten (16+) 

al eens gebruik gemaakt van online inzage 

(doelstelling OPEN = 40% eind 2022).

Optimale Zorg - Dappere dokters 

Op 8 december 2020 en 13 januari 2021 vonden er 

digitale werkconferenties plaats waar artsen uit de regio 

Utrecht met elkaar van gedachten wisselden over de 

ervaringen die opgedaan zijn in de COVID-crisis. Collegae 

bespraken met elkaar welke lessen zij uit de crisis trekken 

en welke aanbevelingen op het gebied van medische 

zorg en samenwerking er zijn. Deze conferentie werd 

mede georganiseerd door het KNMG District Utrecht 

en gesponsord door UNICUM, HUS, ZorgNu, LRJG, UMC 

Utrecht, Diakonessenhuis en St. Antonius Ziekenhuis.

DAPPERE DOKTERS IN CORONATIJD

ACCEPTEREN - NORMALISEREN - 

INNOVEREN

OPTIMALE ZORG-DAPPERE DOKTERS  

ONLINE WERKCONFERENTIE

WOENSDAGAVOND 25 NOVEMBER 2020 OF (NAAR KEUZE) 

DONDERDAGAVOND 3 DECEMBER 2020

UITNODIGING

DOKTEREN IN TIJDEN VAN CORONAACCEPTEREN - NORMALISEREN - INNOVEREN

OPTIMALE ZORG-DAPPERE DOKTERS  
ONLINE WERKCONFERENTIEDINSDAG 8 DECEMBER OF (NAAR KEUZE)  

WOENSDAG 13 JANUARI 19:00 - 21:00 UUR

UITNODIGING
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0-meting

De 0-meting geeft een goed inzicht in 

welke HISsen en patiëntenportalen er in de 

regio gebruikt worden. Ten opzichte van 

andere regio’s in Nederland maken relatief 

veel praktijken in UNICUM-werkgebied al 

gebruik van een patiëntenportaal. Dit maakt 

de implementatie van OPEN eenvoudiger, 

aangezien de huisartsen in zekere mate al 

gewend zijn aan online gegevensuitwisseling 

met patiënten. 

E-learnings en webinars
Het landelijk programmabureau 

OPEN ontwikkelde scholing voor 

praktijkmedewerkers in de vorm van 

e-learnings. Zo’n tien bij UNICUM 

aangesloten huisartsen, poh’s en assistenten 

waren betrokken bij het testen van de 

eerste nascholing. Hun bevindingen 

werden meegenomen en de eerste module 

stond begin maart online. Hierna volgden 

meerdere webinars en in september was 

de tweede OPEN e-learning beschikbaar. 

De e-learnings zijn van belang om kennis 

te maken met nieuwe functionaliteiten en 

patiënten te motiveren en ondersteunen. 

Daarnaast is het volgen van de modules een 

voorwaarde om de vergoeding te ontvangen. 

Eind 2020 heeft 77% van de UNICUM 

praktijken module 1 gevolgd en 35%  

module 2. 

Pharmeon Uw zorg online challenge 

Dankzij de enthousiaste inzet van de 

huisartsenpraktijken won UNICUM de 

Uw zorg online award in de categorie 

‘regio-organisatie met de (in 2020) snelste 

groei van het aantal patiënten online’. 

Daarnaast bleken in de huisartsenpraktijken 

aangesloten bij UNICUM de meeste 

patiënten online te hebben daarmee 

behaalde UNICUM de tweede plaats als 

regio-organisatie. Huisartsenpraktijk 

Kromme Rijn was landelijk de praktijk 

met de snelste groei van het aantal 

patiënten online. In het overzicht van 

huisartsenpraktijken met landelijk de 

meeste patiënten online staan in 2020 twee 

UNICUM-praktijken in de top 10 (op de derde 

en de zesde plek) waarbij huisarts Roel van 

Kuppevelt buiten mededinging is gesteld, 

omdat hij reeds eerder won.
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Doorontwikkeling Zorg4Zeist.nl

In 2020 werkten we samen met de 

gemeente Zeist aan het verder brengen 

van het Zorg4Zeist-concept. Dit betreft 

de doorontwikkeling van de Zorg4Zeist-

app. Deze omvatte alleen de huisartsen 

en wordt uitgebouwd tot één regionaal 

O&I-platform. Hierin brengen huisartsen, 

gemeente en andere zorgverleners samen 

een versnipperd landschap samen in één 

overzichtelijk regionaal digitaal platform 

voor zorg & welzijn. Dit resulteert in een 

vernieuwd platform, een digitale voordeur 

voor de burger als startpunt voor zorg- en 

welzijnsdiensten. De lancering vond plaats in 

februari 2021. 

Zorg4 in andere gemeenten 

Sinds september 2020 hebben ook 

de inwoners van Bunnik, Nieuwegein, 

Heuvelrug en De Bilt toegang tot de 

huisartsenzorg via de Zorg4-app. Met 

deze app kunnen zij veel zaken zelf 

regelen. Denk aan het maken van 

afspraken, herhaalmedicatie bestellen, 

medicatiegegevens inzien en online 

dossierinzage. UNICUM ondersteunde de 

huisartspraktijken bij de implementatie en 

het informeren van hun patiënten over de 

mogelijkheden van de app. 

NIEUWEGEIN

Meld u aan via de website 
van uw huisartsenpraktijk

Download de gratis app

brochure quick reference card

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4debilt.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

DE BILT

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4debilt.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

DE BILT

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4debilt.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

DE BILT

Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4heuvelrug.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

HEUVELRUG

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4heuvelrug.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

HEUVELRUG

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4heuvelrug.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

HEUVELRUG

Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4ijsselstein.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

IJSSELSTEIN

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4ijsselstein.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

IJSSELSTEIN

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4ijsselstein.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

IJSSELSTEIN

Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4nieuwegein.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

NIEUWEGEIN

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4nieuwegein.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

NIEUWEGEIN

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4nieuwegein.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

NIEUWEGEIN

Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4zeist.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

ZEIST

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4zeist.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

ZEIST

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4zeist.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

ZEIST

Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost Huisartsenspoedpost

• Herhaalmedicatie bestellen

• Vraag stellen aan uw huisarts

• Afspraken plannen

• Uw medisch dossier inzien

• Huisartsenspoedpost vinden

www.zorg4ijsselstein.nl

Via de website van uw huisartsenpraktijk heeft 
u toegang tot uw medisch dossier. U kunt 
herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken 
of vragen stellen wanneer het u uitkomt.

Download de gratis app

IJSSELSTEIN

Huisartsenspoedpost

banner
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VIPLive als regionaal 
gezondheidsplatform

Alle bij UNICUM aangesloten 

huisartspraktijken gebruiken naar 

tevredenheid de software VIPLive ter 

ondersteuning van hun declaratie-, 

administratie en zorgprocessen. Hierdoor 

ligt er als basis een bruikbare infrastructuur 

in de praktijken. De wens bestaat om in 

de UNICUM-regio’s VIPLive in te zetten 

voor het complete aanbod van zorg- en 

dienstverlening, alle zorgprogramma’s en 

samenwerkende netwerken in het kader van 

O&I (regionaal en lokaal). 

Te denken valt aan het uitbreiden van het 

gebruik van VIPLive in de samenwerking met 

professionals in de nulde en eerstelijnszorg, 

zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

logopedisten, diëtisten, psychologen, 

leefstijlcoaches, buurtsportcoaches, coaches, 

welzijnscoaches, wijkverpleegkundigen en 

specialisten ouderen geneeskunde. VIPLive 

wordt in 2020 multidisciplinair ingezet 

om de GLI verder vorm te geven en wordt 

ook voor het post-COVID zorgprogramma 

ingezet. Aangezien alle huisartsen en steeds 

meer andere eerstelijns-zorgverleners op 

het regioplatform te vinden zijn, biedt dit 

platform ook kansen voor contacten met de 

tweede lijn. In 2020 startte een verkenning 

om ook digitale communicatie met de 

medisch specialisten vorm te geven in 

VIPLive.  

VIP-app

Zorgprofessionals, patiënten en 

mantelzorgers kunnen via VIPLive en met  

de app gemakkelijk en veilig berichten 

sturen en informatie uitwisselen.  

De berichtenfunctie op is vergelijkbaar 

met WhatsApp. De communicatiemodule 

en app worden continu verbeterd aan de 

hand van gebruikersvragen en -wensen. 

Het gebruik is kosteloos voor bij UNICUM 

aangesloten praktijken en hun patiënten en 

samenwerkingspartners.

De app heeft meerwaarde bij patiënten 

die complexe zorg nodig hebben: waar 

meerdere zorgverleners bij betrokken  

zijn waarbij afstemming met elkaar van 

belang is. 

De app kan bijvoorbeeld ook gebruikt 

worden ter ondersteuning van stoppen 

met roken of binnen de GLI. Een ander 

voorbeeld: de wijkverpleegkundige kan foto’s 

van wonden doorsturen ter beoordeling en 

patiënten kunnen hun meetwaarden van 

bijvoorbeeld diabetes invoeren.

Uit de nulmeting voor OPEN blijkt dat zo’n 

60% van onze praktijken inmiddels werkt 

met de VIP-app.

Gedurende de COVID-crisis realiseerde 

Calculus het op afstand activeren van de VIP-

app, zodat de patiënt hiervoor niet naar de 

praktijk hoeft te komen.

ICT-partners

In 2020 continueerde UNICUM haar 

samenwerking met preferente ICT-

leveranciers. Dit zijn o.a.:

• Promedico

• Pharmeon

• Calculus

Frequent vond 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 gebruikmaken. Hierdoor stijgt de 

(ondersteunende) dienstverlening aan de 

huisartsen wat de praktijkvoering ten goede 

komt.

Promedico ASP en Calculus hebben 

op verzoek van UNICUM een nieuwe 

automatische extractiemodule ontwikkeld. 

Elke UNICUM-praktijk die met Promedico-

ASP werkt, kan hier nu gebruik van maken. 

De nieuwe exportmethode levert wekelijks 

gegevens aan bij VIPLive en doet dat 

helemaal automatisch, na één instelling 

te activeren in Promedico-ASP. Een grote 

vooruitgang dus!
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Door extra activiteiten (O&I) en de  

overname van huisartsenspoedposten van 

Primair groeide het personeelsbestand van 

UNICUM fors. Aan het begin van 2020 had 

UNICUM 14 medewerkers,  

aan het eind van het jaar waren dit er 94. 

Wettelijk is UNICUM daarmee verplicht 

om een ondernemingsraad op te richten. 

De voorbereidingen hiervoor zijn in 2020 

gestart, de ondernemingsraad is in februari 

2021 geinstalleerd.

• Aantal FTE UNICUM Huisartsenzorg 

(werkorganisatie) op 1 januari 2020: 9,4

• Aantal FTE UNICUM Huisartsenzorg 

(werkorganisatie)  op 1 januari 2021: 18,2

Op de huisartsenspoedposten waren er na 

de overname op 1 juli geen grote wijzigingen 

in het aantal medewerkers:

• Aantal FTE Huisartsenspoedpost Zeist  

op 1 juli 2020: 9,9

• Aantal FTE Huisartsenspoedpost Zeist  

op 1 januari 2021: 8,4

• Aantal FTE Huisartsenspoedpost 

Nieuwegein op 1 juli 2020: 13,4

• Aantal FTE Huisartsenspoedpost 

Nieuwegein op 1 januari 2021: 13,4 

Directie

De contracten van de statutaire directeuren 

– Hans Erik van Helsdingen en Joost van 

Niekerk – zijn verlengd. Tijdens het onbetaald 

zorgverlof van Joost van Niekerk in de laatste 

vier maanden van het jaar, nam John Geurts 

op ad interim basis zijn taken waar (tot en 

met februari 2021). Priscilla de Roo is per 1 juli 

2020 aangesteld als directeur van UNICUM 

Huisartsenspoedzorg. Hierdoor ontstond een 

vacature voor een directiesecretaris die in 

september 2020 is ingevuld. 

Secretariaat 

Begin 2020 is het secretariaat uitgebreid  

met een extra officemanager. Aan het 

einde van het jaar maakte een van de 

officemanagers de overstap naar de 

spoedposten. De vacature die hierdoor 

ontstond is begin 2021 ingevuld.

Medewerkers
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Finance en control
In het voorjaar van 2020 is de financiële 

afdeling uitgebreid met een controller.  

Eind 2020 is een extra administratief 

medewerker aangenomen. 

ICT 

Door overname van de spoedposten en de 

uitbreiding van andere activiteiten groeide 

de vraag naar ICT-ondersteuning. Daarom is 

er in 2020 een ICT-manager aangesteld.  

Ook de functioneel beheerder is aan deze 

afdeling toegevoegd.

Communicatie

Begin 2020 neemt UNICUM een vaste 

communicatieadviseur in dienst. 

Zij werkt samen met de freelance 

communicatieadviseur die UNICUM al 

meerdere jaren op dit vlak ondersteunt.

HR

In 2020 is de afdeling HR vormgegeven. 

In maart is een externe medewerker 

aangetrokken om de overname van de 

spoedposten te begeleiden. Per 1 mei is een 

medewerker aangenomen voor de HR-

administratie. Eind 2020 is de tijdelijke HR-

adviseur vervangen voor een medewerker in 

dienst.

Zorg en gezondheid

In september start een manager Zorg 

en Gezondheid. Daarnaast is het aantal 

praktijkconsulentes uitgebreid van twee 

naar drie. Helaas namen twee ervaren 

consulenten afscheid, waardoor er in 2021 

een vrijwel nieuw team staat. In 2020 is het 

aantal medisch coördinatoren uitgebreid 

naar vier (twee per regio). Deze huisartsen 

zijn niet in dienst van UNICUM, maar wel 

voor meerdere jaren verbonden.

O&I

In het kader van O&I zijn in 2020 tien 

wijkmanagers aangesteld, van wie drie in 

dienst bij UNICUM. De anderen zijn in dienst 

bij de betreffende gemeenten, maar worden 

wel aangestuurd door de manager O&I van 

UNICUM. 

Digitalisering en innovatie

Conform het Hoofdlijnen Akkoord, werkt 

UNICUM met CMIO’s. Naast de CMIO in de 

werkorganisatie is ook een praktiserend 

huisarts uit regio ZOU als CMIO aangesteld. 

Het streven is om deze functie ook in te 

vullen voor de regio Lekstroom.

Huisartsenspoedposten

Op 1 september is Raf Hirsch gestart als 

medisch directeur Zeist a.i. Pim Achterberg 

is per 1 juli aangesteld als medisch directeur 

van de post Nieuwegein. De teamleider 

van de spoedpost Zeist is overgekomen 

uit de transitie. Per 1 juli is een nieuwe 

teamleider gestart in Nieuwegein. De twee 

managementassistenten van de posten 

zijn overgenomen en sinds 1 juli in dienst 

van UNICUM. Daarnaast is per 1 september 

een kwaliteitsfunctonaris gestart en een 

projectmedewerker/nascholingscoordinator.

Verdeling man/vrouw

Bij UNICUM werkten al meer vrouwen dan 

mannen en dat is met de overname van de 

spoedposten alleen maar versterkt.

mannen 15,2%

vrouwen 82,8%
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Ziekteverzuim werkorganisatie

Ondanks COVID-19 is het ziekteverzuim 

niet enorm gestegen. Het vanuit huis 

werken in combinatie met het verzorgen 

van thuisonderwijs, gaf voor een aantal 

medewerkers extra druk. Echter, over het 

algemeen is dit binnen UNICUM goed 

gegaan. Het verzuimpercentage in 2020  

was 3%.

Ziekteverzuim huisartsenspoedposten

Het aantal ziekmeldingen vanaf 1 juli 2020 

was relatief hoog, echter de frequentie is 

laag. Dit houdt in dat veel medewerkers 

zich een keer ziek hebben gemeld, echter 

per medewerker meestal niet vaker dan één 

keer. De verzuimduur is tamelijk hoog, de 

oorzaak ligt in een aantal langdurig verzuim 

casussen van medewerkers die over zijn 

gekomen vanuit Primair. Dit betreft vijf 

medewerkers. Het verzuimpercentage in 

2020 was 9,3%.
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www.unicum-huisartsenzorg.nl


	_Hlk38526892
	Voorwoord
	Organisatie
	Belangrijke ontwikkelingen in 2020
	Organisatieschema UNICUM 

	De coöperaties
	UNICUM regio ZOU
	UNICUM Lekstroom

	UNICUM werkorganisatie
	Raad van Commissarissen
	Ondernemingsraad
	Vakcommissies

	COVID-19
	Zorg en 
	Gezondheid
	Zorgprogramma CVRM
	Zorgprogramma COPD
	Persoonsgericht werken – 
Positieve gezondheid
	Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
	Patient empowerment: 
regie over eigen gezondheid en gedeelde besluitvorming
	Nascholing 
	Huisartsenspoedzorg (ANW-zorg)

	Samenwerking 
en O&I
	Samenwerking in de regio 
	Regionaal bestuurlijk overleg zorg en sociaal domein
	Innovatie

	Digitalisering
	Medewerkers

