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1. Inleiding 
1.1 Aanleiding en doel regioplan 

Huisartsenzorg in Nederland vormt de toegangspoort tot gezondheidszorg en veelal ook tot ondersteuning vanuit 

de WMO. Het speelveld is complex en wordt beïnvloed door allerlei ontwikkelingen op velerlei niveau. 

 

Nederland kan zich beroemen op goede gezondheidszorg, maar de kosten daarvan zijn hoog. Willen we 

voorkomen dat zorg in de toekomst onbetaalbaar wordt, is het een absolute noodzaak om de samenwerking te 

stimuleren binnen de eerste lijn, tussen de eerste en de tweede lijn, met de gemeenten en de nulde lijn. 

Gezamenlijk moeten zij zorgen voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en goede kwaliteit van zorg, de Triple Aim. 

Wij hebben daaraan nog een doelstelling gekoppeld, de plus 1: het werkplezier van de professional. 

 

De komende jaren zien we hier een aantal ontwikkelingen bij komen, zoals personeelskrapte (zowel tijdens de dag 

als de ANW-uren), huisartsen die vaker in deeltijd werken, commerciële partijen die huisartsenpraktijken opkopen 

in plaats van overname door een nieuwe praktijkhouder, de regio-organisatie die door de zorgverzekeraar als 

contractpartner wordt gezien, een steeds grote rol voor digitalisering en informatisering, integratie  van 

ketenzorgprogramma’s. Om klaar te zijn voor deze ontwikkelingen is een sterke samenwerking en adequate 

ondersteuning van de zorgverlening van groot belang. 

 

Hechte samenwerking ontstaat niet vanzelf, dat vergt inzet, energie en tijd om elkaar te leren kennen, vertrouwen 

op te bouwen en afspraken te maken. Willen we daadwerkelijk invulling kunnen geven aan Triple Aim plus 1 is een  

gestructureerde en planmatige aanpak gedurende meerdere jaren nodig.  

 

In dit regioplan schetsen we op hoofdlijnen de activiteiten die aan deze doelen moeten bijdragen. Daarbij houden 

we nadrukkelijk rekening met de wensen van de aangesloten huisartsen en maken we ons sterk voor de opbouw 

van een hecht lokaal en regionaal multidisciplinair netwerk. Dit regioplan schetst de hoofdlijnen en de kaders voor 

de lokale jaarplannen en het regionale jaarplan, die de uitvoering moeten borgen. In de jaarplannen kan gekozen 

worden voor een andere prioritering, als de actualiteit op dat moment daar aanleiding toe geeft. 

 

 

1.2 Missie 
Huisartsen in de regio gaan voor 7x24-uurs-zorg. Integrale, persoonsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen 

omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in 

een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is 

gericht op het leveren van kwalitatief goede zorg en het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van 

leven van mensen.  

 

De regionale huisartsenorganisatie draagt hier met name aan bij door de bij UNICUM aangesloten huisartsen in 

hun eigen regio als één geheel aanspreekbaar te laten zijn voor andere organisaties. Dat maakt het mogelijk om 

de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. Door intensief samen te werken met onze 

netwerkpartners in de regio dragen we bij aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. 

 

 

1.3 Visie 
De volgende doelen hebben we: 

• Samenhang binnen 7x24-uurs huisartsenzorg, door 

o Ondersteuning aan praktijken voor dagzorg 

o Leveren van programmatische zorg aan patiënten met een chronische aandoening 

o Leveren van huisartsenspoedzorg buiten praktijkuren 

• Multidisciplinaire samenwerking, zowel patiënt- als populatiegericht 

 

Met de volgende kernwaarden: 

• Triple Aim+1: gezondheidswinst van de populatie, toename ervaren kwaliteit van zorg, minder kosten en 

toename werkplezier zorgprofessional 
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• Verbindend 

• Zorg op de juiste plek, klein als het klein kan en groot als het groot moet 

• Verantwoordelijkheid voor de zorg ligt bij de zorgprofessional 

• Betrokkenheid bij en mandaat van zorgprofessionals bij planvorming en besluitvorming 

• Betrokkenheid van de patiënt bij de planvorming 

• Positie als stevige gesprekspartner 

• Ontwikkelen en delen van kennis 

• Lerend en innovatief 
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1.4 Beeld van de regio 
 

Werkgebied UNICUM 

  

  
 

Kengetallen regio Lekstroom ultimo 2019 (bron UNICUM Huisartsenzorg) 

Organisatie / inwoners Lekstroom 

Huisartsen 90 

Praktijken 54 

Gemeentes 5 

ION 190.879 

Huisartsenpost 1 

 

 

Gemeenten inwoners 

Houten 50.551 

IJsselstein 32.642 

Lopik / Benschop / Schoonhoven 25.219 

Nieuwegein 58.502 

Vijfheerenland – Vianen / Hoef & Haag 23.965 

Totaal Lekstroom 190.879 
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Verdeling naar leeftijdscategorie 

 

 
        Bron: allecijfers.nl 

 

Meest voorkomende chronische aandoeningen (ultimo 2018) 

Nr Chronische aandoening In % totale populatie 

1 Hart en vaat risico 22,89 

2 Depressie / angst 10,77 

3 Kankers 7,81 

4 Astma 7,64 

5 DM 5,21 

6 Schildklier 3,40 

7 COPD 1,99 
       Bron: HIS-sen via Proigia 
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2. Balanced Score Card 
 

2.1 Opbouw Balanced Score Card 
Sinds 2020 rapporteert UNICUM haar voortgang met behulp van de Balanced Score Card (BSC). De BSC is een 

instrument waarmee de status van een onderneming op meer dan uitsluitend financiële criteria in kaart gebracht 

wordt. UNICUM heeft deze qua opbouw en indeling aangepast aan de sector waarin zij actief is. 

 

Voortbordurend op de BSC uit de periode 2020-2021 ziet de BSC 2022-2024 er voorlopig als volgt uit: 

 

 
 

Wij hebben 6 resultaatgebieden (‘taartpunten’) gedefinieerd, op basis van de belangrijkste activiteiten van 

UNICUM. Op dit moment zijn de taartpunten van gelijke grootte, in de rapportages zullen de taartpunten met hun 

relatieve omvang / impact worden weergegeven. Het betreft: 

• Kwaliteit van zorg 

• Patient empowerment 

• Innovatie 

• Multidisciplinaire samenwerking  

• Digitalisering en Informatisering 

• Financieel 

 

De kwaliteit van de interne organisatie vormt de basis hiervoor en is voorwaardelijk om alle gestelde doelen te 

kunnen bereiken. Deze categorie is daarom niet toegevoegd als afzonderlijke taartpunt, maar hoort wel onderdeel 

te zijn van dit regioplan. 

 

Tot slot; we maken geen onderscheid naar financieringsvormen, dag-, anw-, mono- en/of multidisciplinaire zorg, 

praktijk-, wijk-, gemeente- of regioniveau. De activiteiten ondersteunen de totale inzet (zie ook matrix O&I in de 

bijlagen). 
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2.2 Bronnen voor input 
UNICUM is opgericht om de huisartsen in de regio Lekstroom te ondersteunen en hen in staat te stellen alle 

toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden. De regio-organisatie is daarbij faciliterend.  

 

Inspraak in het beleid is voor de aangesloten huisartsen geborgd via Algemene Ledenvergaderingen (ALV), 

vakcommissies en werkgroepen (zie ook bijlage 5.1: Over UNICUM als regio en organisatie). Diverse netwerken  

van  aangesloten huisartsen en hun medewerkers borgen kennisspreiding, samenwerking en inspraak op een 

veelheid van onderwerpen. Met onze netwerkpartners participeren we in lokale, regionale en bovenregionale 

netwerken (zie tevens hoofdstuk 3). Voor dit regioplan hebben wij deze gremia op verschillende wijzen bevraagd 

(persoonlijk, via enquêtes en tijdens diverse overleggen). Via de vakcommissies en gemeentehubs zijn lokale 

netwerkpartners betrokken in dit proces. De vakcommissies O&I hebben een multidisciplinaire samenstelling, 

waaraan naast huisartsen ook o.a. fysiotherapeuten, apothekers, en een eerstelijns psycholoog deelnemen. In 

meerdere vergaderingen is input geleverd en het regioplan besproken.  Daarnaast is input geleverd door het 

bestuur van de coöperatie Unicum Lekstroom en Raad van Commissarissen van UNICUM en uiteraard door de 

medewerkers van UNICUM. Tot slot zijn ook het inkoopbeleid van en informatie uit gesprekken met verzekeraar 

Zilveren Kruis meegenomen in dit regioplan. 

 

 

2.3 Consultatie netwerkpartners  
Op basis van het hierboven geschetste traject is een conceptplan opgesteld en ter consultatie voorgelegd aan de 

netwerkpartners in de regio (zoals het ziekenhuis, VVT- en GGz-instellingen, de regionale apothekers-, 

fysiotherapeuten, eerstelijns psychologen- en diëtistenvereniging en een vertegenwoordiging van de gemeenten).  

Uiteindelijk is het Regioplan goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie UNICUM 

Lekstroom U.A. 

 

Dit uitgebreide traject bij de totstandkoming van het regioplan 2022-2024 van UNICUM is een belangrijke  stap  

naar meer multidisciplinaire samenwerking en inspraak. Hiermee zijn we er nog niet. De komende jaren is dit een 

belangrijk speerpunt voor UNICUM. In het (door consultatie toegevoegde) hoofdstuk over onze Netwerken gaan we 

in op onze ambities voor de komende jaren.
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3. Netwerkzorg 
3.1 Ambitie 2022-2024 

Vanaf 2022 zal de positionering van de bestaande netwerken nader worden beschreven met speciale aandacht 

voor taakafbakening van en informatievoorziening tussen de netwerken, met als doel: op het juiste niveau de juiste 

afspraken maken. De netwerken zijn het middel tot het doel, zij spelen een cruciale rol waar het gaat om het 

ontwikkelen, testen, implementeren, realiseren en opschalen van initiatieven ter verbetering van de (organisatie 

van de) patiëntenzorg en samenwerking tussen professionals uit zorg en welzijn (netwerkzorg). 

 

Goed gestructureerde netwerken vormen de snelweg voor een gedegen implementatie van innovatieve plannen en 

nieuwe werkwijzen. 

 

3.2 Ontwikkeling 2019-2020 
In de loop van 2019 hebben de UNICUM regio’s de regiovorming voltooid. Het samengaan van diverse 

zelfstandige (zorg)groepen in een grote regionale huisartsenorganisatie is ingegeven door diverse ontwikkelingen 

(zie hoofdstuk 1). De huisartsen hebben zich gerealiseerd dat het belangrijk is daarop zo goed mogelijk te 

anticiperen. Dat is steeds moeilijker voor een zorgaanbieder die naast zorgverlener veelal ook ondernemer, 

werkgever, (keten)partner en ouder is.   

 

Het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek vormt het fundament om de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en 

betaalbaar te houden voor onze inwoners in de regio. Om daar invulling aan te geven hebben de professionals in 

zorg en welzijn elkaar hard nodig. Op lokaal niveau om heel concreet de zorg voor de individuele patiënt af te 

stemmen, op gemeentelijk niveau voor inzet vanuit o.a. WMO en Jeugdzorg en op wijk- en regionaal niveau voor 

doelgroepen als ouderen en GGz-patiënten. Naast kwaliteit van zorg zijn ook beschikbaarheid en 

kostenbeheersing grote vraagstukken. UNICUM is zich bewust van de positie van de huisarts in dit geheel en 

realiseert zich dat de antwoorden niet vanuit een enkele discipline kunnen worden aangereikt. Goede 

samenwerking met het totale werkveld is een absolute voorwaarde om onze doelstelling Triple Aim +1 te kunnen 

verwezenlijken. 

 

In 2020 heeft UNICUM daarom vol ingezet op het vormen van multidisciplinaire netwerken, waardoor het middel 

tijdelijk tot doel verheven werd. Uiteraard gaat het niet om het netwerk als zodanig maar om de slagkracht die zo’n 

netwerk kan bewerkstelligen om de zorg voor de patiënt naar een hoger plan te tillen. In nagenoeg elke gemeente 

in het werkgebied is een multidisciplinaire kerngroep actief, die met ondersteuning van de wijkmanager binnen de 

gemeentegrenzen het netwerk ondersteunt. Het netwerk richt zich op kennismaken, kennis delen en gezamenlijk 

knelpunten in de (organisatie en infrastructuur rond) patiëntenzorg aanpakken. Werk-, thema- en/of projectgroepen 

gaan in wisselende samenstelling aan de slag op basis van lokaal door netwerkpartners gekozen prioriteiten. 

 

Regionaal wordt waar mogelijk ondersteuning geboden door de regionale netwerken. Deze regionale netwerken 

acteren op bestuurlijk niveau en zorgen ervoor dat op bestuurlijk niveau commitment is en op de werkvloer de 

voorwaarden worden gecreëerd om aan dat commitment concreet invulling te geven.  UNICUM heeft zich 

daarnaast ingezet om een aantal netwerkpartners te stimuleren zich regionaal te verenigen, zodat ook deze 

disciplines op regionaal niveau gemandateerd kunnen participeren in overleg en besluitvorming via het netwerk 

Lekstroom Verbonden i.o.  Dergelijke ontwikkelingen vragen tijd en aandacht, zeker in een werkveld dat voor een 

belangrijk deel uit solisten bestaat. De overtuiging dat je samen verder komt (ook al gaat het alleen soms sneller), 

is een belangrijke voorwaarde om deel te nemen in een netwerk. De meerwaarde wordt zichtbaar naarmate het 

onderlinge vertrouwen groeit. 

 

 

3.3 Toelichting actieve netwerken 
Wijkniveau  

Op huisartsenpraktijkniveau is al jaren sprake van een netwerk van betrokken zorgverleners en 

welzijnsmedewerkers. De praktijkmanager speelt vaak een cruciale rol bij de totstandkoming en doorontwikkeling 

van dit netwerk en onderhoudt de zogenaamde ‘sociale kaart’ (het adresboek met contactgegevens van de 

netwerkleden). Het netwerk richt zich veelal op ondersteuning van kwetsbare patiënten en specifieke doelgroepen. 
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Gemeenteniveau 

In elke regio wordt op het niveau van de gemeente de samenwerking gestimuleerd en ondersteund. Elke 

gemeente kent zijn eigen ‘gemeentehub’, waarin zorg en welzijn samenwerken aan de Juiste Zorg op de Juiste 

Plek. Binnen de gemeentehub is een multidisciplinair (veelal ook multidomein) kernteam verantwoordelijk voor het 

creëren van draagvlak, het bepalen van de prioriteiten en het (laten) realiseren van oplossingen voor lokale 

knelpunten. De gemeentehub wordt ondersteund door een wijkmanager, die ook de linking pin naar de regio-

organisatie vormt. Elke gemeentehub maakt jaarlijks een plan op basis van de lokale knelpunten en prioritering, 

passend binnen de kaders van dit regioplan. 

 

Actieve netwerken Deelnemers Doel 

Gemeentehubs/ 

lokale netwerken 

Alle zorg- en welzijnsprofessionals 

werkzaam in de gemeente, 

wijkmanagers (UNICUM) 

Initiëren en enthousiasmeren samenwerking 

Creëren/onderhouden infrastructuur 

Samenwerkingsafspraken 

GLI-teams Beweegcoaches, fysiotherapeuten, 

buurtsportcoaches, diëtisten, 

wijkmanagers (UNICUM), GLI-

coördinator UNICUM 

Ketenzorgverlening / leefstijlcoaching-preventie 

Kennisdeling 

Creëren/onderhouden infrastructuur 

Samenwerkingsafspraken  

Netwerk POH POH-S, praktijkconsulenten UNICUM Kennisdeling 

Samenwerkingsafspraken 

 

 

Regiomanagement 

Op het niveau van de regio wordt vooral gewerkt aan de juiste ondersteuning en facilitering, waarbij daar waar 

mogelijk knelpunten op regioniveau worden aangepakt. Op basis van regionale afspraken kunnen de lokale 

partijen hun eigen invulling geven (groot als het moet, klein als het kan).  

De regio-organisatie legt verbindingen met ziekenhuizen, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, beroeps- en 

patiëntverenigingen en draagt eraan bij dat op bestuurlijk niveau de voorwaarden worden gecreëerd om met en in 

de gemeentehubs te komen tot goede samenwerkingsafspraken. 

 

Actieve netwerken Deelnemers Doel 

Netwerk 

praktijkmanagers 

Praktijkmanagers uit beide UNICUM 

regio’s, Manager Z&G, Manager D&I 

en Manager O&I UNICUM 

Inspireren en enthousiasmeren  

Kennisdeling 

Inhoudelijke afstemming 

Netwerk 

wijkmanagers 

Wijkmanagers uit beide UNICUM 

regio’s, Manager O&I UNICUM 

Inspireren en enthousiasmeren 

Kennisdeling 

Inhoudelijke afstemming 

Netwerk Lekstroom 

Verbonden (i.o.) 

Beoogd: Zilveren Kruis, gemeente, 

VVT, Ziekenhuis, monodisciplinaire 

zorgverlenersverenigingen 

(apothekers, fysiotherapeuten, 

diëtisten, eerstelijns psychologen), 

UNICUM 

Bestuurlijk platform: 

- Strategische keuzes 

- Bestuurlijk commitment  

- Voorwaardenscheppend  

 

HSO 

(Antoniusziekenhuis)  

Huisartsen en specialisten Inhoudelijke afstemming JZOJP 

Samenwerkingsafspraken  

 

 

Bovenregionaal 

Bovenregionaal hebben we onder andere te maken met 3 ziekenhuizen, 4 regionale huisartsenorganisaties 

(RHO’s) en bovenregionaal werkende vvt-instellingen en GGZ-aanbieders. Daarom is het van belang om op 

bepaalde dossiers zoals digitalisering, gegevensuitwisseling en transmurale inhoudelijke afspraken (RTA) op 

bovenregionaal niveau te zorgen voor de juiste afstemming en afspraken. 
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Actieve netwerken Deelnemers Doel 

TRIJN (RSO i.o.) RHO’s, ziekenhuizen, VVT, GGz, 

apothekers, 

patiëntenvertegenwoordiging  

Kennisdeling en samenwerkingsafspraken: 

- Gegevensuitwisseling 

- Zorgcommunicatie 

- Databeschikbaarheid en -integriteit 

- RTA’s 

Schelm HUS, RegiozorgNU, UNICUM Kennisdeling  

Afstemming op (boven)regionale thema’s 

HealthHub Utrecht Gemeenten, VVT, ziekenhuizen, 

opleidings/kennisinstituten, GGz, 

ROS, verslavingszorg, diverse 

eerstelijns zorgaanbieders 

Denktank en kweekvijver voor creatieve en 

innovatieve ideeën 

Crisisstructuur / 

GHOR / ROAZ 

Brede vertegenwoordiging uit het 

(acute) zorgveld  

Afstemming  

Maken van afspraken 

Communicatie naar de betrokken hulpverleners/ 

organisaties 
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4. Doelstellingen per taartpunt 
De omschrijvingen bij elke taartpunt uit de Balanced Score Card geven aan hoe deze bijdragen aan de in onze 

missie gestelde doelen:  

• Samenhang binnen 7x24-uurs huisartsenzorg, door 

o Ondersteuning aan praktijken voor dagzorg 

o Leveren van programmatische zorg aan patiënten met een chronische aandoening 

o Leveren van huisartsenspoedzorg buiten praktijkuren 

• Multidisciplinaire samenwerking, zowel patiënt- als populatiegericht 

 

 

4.1 Kwaliteit van zorg 
Onder ‘kwaliteit van zorg’ scharen we alle activiteiten die ertoe bijdragen dat de zorg kwalitatief en kwantitatief kan 

worden geleverd. 

 

 

 

 
Kwaliteit van zorg 
Integrale, persoonsgerichte (chronische) zorg  
GGz 
Ouderen 
Scholing  
Ondersteuning: ICT en administratieve processen 
HR-vraagstukken 
 

 

Er is een omslag gaande van ‘ziektebeeld georiënteerde’ naar ‘patiënt georiënteerde’ aanpak. De Medische 

vakcommissie onderzoekt hoe een en ander vorm zal krijgen. De GGz-problematiek kent veel aspecten (schaarste, 

versnippering, onduidelijkheid, toenemende vraag, schottenproblematiek in financiering); op regionaal en lokaal 

niveau zal nauw samengewerkt moeten worden om de beschikbare capaciteit en middelen optimaal in te zetten. 

Het aandeel ouderen in de populatie blijft groeien, en daarmee ook de ondersteuningsvraag uit deze groep (langer 

veilig thuis). In de regio Lekstroom zijn diverse netwerken gevormd rondom deze populatie (o.a. DuurSaam), de 

opgedane ervaring en kennis wordt de komende jaren breed ingezet. Met name de samenwerking met en inzet van 

de specialist ouderengeneeskunde, sociaal domein en VVT spelen hierbij een belangrijke rol. 

 

UNICUM biedt, mogelijk in samenwerking met netwerkpartners, een divers (geaccrediteerd) scholingsprogramma 

aan van mono- tot multidisciplinair en van verplichte nascholing tot programmavraag vanuit de leden en 

netwerkpartners. 

 

Praktijkhouders van UNICUM hebben aangegeven op praktijkniveau meer ondersteuning te willen.  Het gaat o.a. 

om ICT en Digitalisering, administratieve aangelegenheden en HR-vraagstukken. Dat laatste wordt mede 

ingegeven door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. UNICUM zal samen met huisartsen en 

netwerkpartners in de regio onderzoeken hoe deze ondersteuning het best vormgegeven kan worden. 

 

Voor de huisartsenspoedzorg zal de focus liggen op invoering van een gecertificeerd 

kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast streven we ernaar te voldoen aan de streefwaarden voor de 

beroepsgroep. De continuïteit van zorg staat ook hier vanwege de arbeidsmarktproblematiek onder druk. 
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4.2 Patient empowerment 

 

 

 

Patient Empowerment 

Betrokkenheid bij planvorming 

Toetsen en evalueren van dienstverlening 

Stimuleren van zelfzorgvaardigheden 

 

Om de patiënt te betrekken bij zowel de planvorming van nieuwe dienstverlening als het toetsen en evalueren van 

onze diverse dienstverlening, heeft UNICUM een cliëntenvertegenwoordiging opgericht. 

Deze vertegenwoordiging zal periodiek geconsulteerd worden op vaste onderwerpen maar zullen we ook 

regelmatig (digitaal) vragen mee te denken in keuzes. Denk hierbij aan de inrichting van een digitaal platform of 

vormgeving van zorgprogramma’s. In dit traject betrekken we ook innovatieve oplossingen om participatie te 

bevorderen. 

 

Zelfzorgvaardigheden worden door UNICUM ondersteund door patiënten te voorzien van middelen voor het 

managen van hun zorgvraag overdag en tijdens ANW-uren.   

 

 

4.3 Multidisciplinaire samenwerking 
Multidisciplinaire samenwerking, op wijk-, gemeente-, regionaal en bovenregionaal niveau, vindt plaats in diverse 

netwerken, die elkaar aanvullen en versterken. De netwerken zijn geen doel op zich, maar voorwaardelijk om de 

samenwerking maximaal te faciliteren en bestaande en nieuwe initiatieven te kunnen uitrollen en implementeren op 

het juiste niveau. 

 

 

 
Multidisciplinaire samenwerking  
Netwerken bestendigen en uitbouwen 
Samenhang bevorderen: 

- Afstemming zorgprogramma’s 
- Verbinding naar sociaal domein  
- Acute zorgketen 

Multidisciplinaire ontwikkeling regioplan 
 

 

 

In 2019-2020 is op meerdere plekken gebouwd aan meerdere netwerken (zie ook hoofdstuk 3), de komende jaren 

zal de focus liggen op bevordering van de onderlinge samenhang en prioritering van activiteiten. Van groot belang 

hierbij is goede informatieoverdracht tussen de verschillende netwerken. Bijvoorbeeld door de introductie van een 

projectendatabase. In de loop van 2021-2022 maken we informatie over projecten, activiteiten en netwerken 

laagdrempelig beschikbaar voor alle partijen in de regio. We stimuleren het gebruik van deze database en willen 

deze doorontwikkelen tot een elektronische leeromgeving (ELO). 

 

Het vorige regioplan UNICUM Zuidwest Utrecht is opgesteld door huisartsen in samenwerking met de regio-

organisatie. Inmiddels is de samenwerking binnen de (lokale) multidisciplinaire netwerken geïntensiveerd. Het 

huidige regioplan is tot stand gekomen met raadpleging van onze netwerkpartners. De komende jaren zullen we de 

ontwikkeling inzetten van raadpleging naar multidisciplinaire planvorming.  

 

Voor de huisartsenspoedposten ligt de focus op visievorming en implementatie van: acute zorgketen, 

samenwerking huisartsenspoedpost Nieuwegein en Zeist en regionale zorgcoördinatie. 
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4.4 Digitalisering en Informatisering 
UNICUM ondersteunt haar aangesloten huisartsen en praktijkmedewerkers, in hun relatie met de patiënt en voor 

hun samenwerking met de netwerkpartners, bij het gebruik van digitalisering zodat zij optimaal gebruiksgemak 

ervaren, effectief en efficiënt kunnen werken en waarbij onderzoek en vernieuwing mogelijk is. 

 

 

 

 
 
 
Digitalisering en informatisering 
Zorgcommunicatie 
Gegevensuitwisseling  
Databeschikbaarheid 

 

Voor efficiënte en effectieve zorg is het van belang tijdig te kunnen beschikken over betrouwbare en volledige 
gegevens en informatie, zowel voor de professional als voor de patiënt. Vanuit de registratie van en communicatie 
over ketenzorgpatiënten zijn diverse netwerkpartners ervaren in het gebruik van VIP Live. Op advies van de 
Vakcommissie ICT heeft UNICUM VIPLive benoemd tot het regionale gezondheidsplatform voor alle huisartsen. 
Op het vlak van datamanagement wordt met diverse partners onderzocht welke mogelijkheden er zijn en hoe 
relevante informatie te presenteren op meerdere niveaus (praktijk, wijk, gemeente, regio). Daarnaast bestaat bij de 
zorgaanbieder in toenemende mate behoefte aan datagedreven onderbouwing van de te leveren zorg en de 
organisatie daarvan. 
 
In 2019-2020 heeft het coronavirus een enorme boost gegeven aan de digitalisering in zorgland. Consulten op 
afstand, beeldbellen, e-health ondersteuning (zorg op afstand) hebben hun intrede gedaan in de 1ste lijn en zijn 
daaruit niet meer weg te denken. Reeds gestarte projecten als OPEN, Zorg4 (app en website) en de activiteiten 
vanuit de HLA-digitalisering zullen worden gecontinueerd. Digitale vaardigheden van professional en patiënt 
behoeven aandacht bij het gebruik van de verschillende tools. 
 

4.5 Innovatie 

 

 

 
 
 
Innovatie 
Stimuleren van innovatie op verschillende niveaus 
HLA toekomstbestendige huisartsenzorg 
 

 

Of het nu gaat om het bestrijden van een pandemie, de inzet van meer zorg op afstand of het gebruik van digitale 

tools bij de behandeling van een patiënt: een nieuwe aanpak start met een goed idee, een groep betrokken 

professionals en financiële ondersteuning. Veel goede ideeën ontstaan daar waar het knelt, in de praktijk. Juist om 

die ideeën de kans te bieden tot bloei te komen heeft UNICUM met Zilveren Kruis afspraken gemaakt over een 

innovatiebudget dat kan worden ingezet voor vernieuwende ideeën. Dit zetten we in via 2 sporen: 

 

1. Stimuleren van innovatieprojecten op lokaal niveau. UNICUM zorgt voor duidelijke spelregels en beoordeelt in 

overleg met zorgverzekeraar of het aangemelde project in aanmerking komt voor deze financiering.  

2. Ook op regioniveau willen we innovatie stimuleren. Hiervoor is budget beschikbaar waarmee de 

uitvoeringsorganisatie projecten ontwikkelt en bekostigt.  

 

Conform de afspraken in het kader van het Hoofdlijnenakkoord (HLA) Toekomstbestendige Huisartsenzorg (2020–

2023) gaan de huisartsen aan de slag met tenminste een van de volgende thema’s: 

• Meer zorg op afstand 
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• Andere organisatie van de huisartsenzorg 

• Persoonsgericht werken 

• Efficiëntere praktijkvoering 

De praktijken formuleren hun eigen concrete doelstellingen. UNICUM coördineert en ondersteunt met een 

vraaggestuurd (modulair) aanbod, dat o.a. bestaat uit scholing, inzet van (digitale) tools, advies en begeleiding. 

 

 

4.6 Financieel 
Het beschikbare budget voor de regio-organisatie is een optelsom van diverse inkomstenbronnen. Deze hebben 

gemeen dat het altijd gaat om gemeenschaps- en/of premiegelden die met een specifiek doel worden verstrekt. 

 

 
 
 
Financieel  
Doelmatig gebruik van gemeenschaps- en/of premiegelden 
 
 
 
 
 
 

 

UNICUM neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgt voor transparante verslaglegging en 

verantwoording van de ontvangen en bestede gelden. 

 

 

4.7 Kwaliteit van de interne uitvoeringsorganisatie 
Een goede uitvoeringsorganisatie staat of valt met de kwaliteit van de interne processen. De interne processen zijn 

de basis voor een gedegen bedrijfsvoering, vandaar dat zij niet als aparte taartpunt worden opgevoerd maar 

worden beschouwd als een absolute voorwaarde voor het geheel. 

 

 

 
 
Kwaliteit van de interne uitvoeringsorganisatie 

Juiste schaalgrootte 
Flexibel 
Servicegericht 
Slagvaardig 
 

 

UNICUM hanteert als uitgangspunt voor de schaalgrootte: klein als het kan, groot als het moet. Dat geldt intern 

maar ook voor alle externe activiteiten. De organisatie zal handelen vanuit dat perspectief en zo veel mogelijk 

samenhang aanbrengen in de activiteiten op de verschillende niveaus. 

 

Uitvoeringsorganisatie UNICUM zorgt continue voor passende contracten, goede communicatie en informatie en 

een adequate afhandeling van declaratie- en betalingsverkeer voor de aangesloten huisartsen en netwerkpartners. 
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5. Bijlagen 
5.1 Over UNICUM als regio en organisatie 

Onderstaand plaatje laat zien hoe de regio-organisatie UNICUM Lekstroom in elkaar zit. Zichtbaar is dat UNICUM 

Lekstroom de uitvoeringsorganisatie deelt met UNICUM Zuidoost Utrecht. 

 

 
 

In bovenstaand model is te zien dat UNICUM bestaat uit de volgende niveaus:  

 

a. Coöperatie met coöperatiebestuur  

De leden van de coöperatie bepalen in de ALV (Algemene Ledenvergadering) de koers en de strategische agenda 

van de regio. Wat wil de regio bereiken, wat is daarvoor nodig en hoe willen professionals daarbij ondersteund 

worden? 

Het bestuur, bestaande uit minimaal 3 personen, is belast met het besturen van de coöperatie. Dit bestaat voor 

een groot deel uit het vervullen van de aandeelhoudersrol van de uitvoeringsorganisatie. Vanuit die rol: 

- voert het bestuur overleg met de directie van de uitvoeringsorganisatie; 

- ziet het bestuur erop toe dat de uitvoeringsorganisatie de plannen van de regio uitvoert; 

- bewaakt het bestuur dat de zorgprofessionals in de regio voldoende betrokken zijn bij de inhoudelijke 

plannen.  

 

Het bestuur van UNICUM Lekstroom vormt gezamenlijk met het bestuur van de Coöperatie UNICUM Zuidoost 

Utrecht de aandeelhoudersvergadering. Deze benoemt, schorst en ontslaat de directie en de Raad van 

Commissarissen.  

 

b. Uitvoeringsorganisatie  

De uitvoeringsorganisatie geeft uitvoering aan de koers en de thema’s op de strategische agenda zoals 

vastgesteld door de coöperatie. De uitvoeringsorganisatie faciliteert de huisartsen en andere netwerkpartners bij 

wat nodig is voor multidisciplinair samenwerken in praktijk, wijk, gemeente en regio. 
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c. Regio en spoedzorg BV’s 

Vanuit deze BV’s worden de contracten (zoals O&I ketenzorg, wijk- en regiomanagement) met de zorgverzekeraar 

afgesloten. Vanuit de regio BV worden ook de overeenkomsten afgesloten met de zorgverleners in de regio.  

De huisartsenposten en haar medewerkers zijn in de spoedzorg B.V. ondergebracht. 

 



 

Financieringsbronnen:    huisartsenzorg;  ketenzorg;  GLI;  O&I-ketenzorgondersteuning; O&I-wijkmanagement;  
 O&I-regiomanagement;  HLA-Digitaliseringsgelden;  HLA Groeiruimte huisartsenzorg;  Subsidie OPEN;  Subsidie ZonMW;  
 ANW / Huisartsenspoedzorg;  innovatiegelden 18 

 

5.2 Matrix O&I 
Geactualiseerd 2022-2023, aangevuld met indicatie primaire financieringsbronnen 

 

 Netwerk/overleg 
structuur 

Samenwerkings-
afspraken  

Digitalisering & 
Informatisering 

Datamanagement 
en informatie-
voorziening  

Zorg-
programma’s 
/interventies   

Acute 
zorg/ANW 

Nascholing Innovatie 

Praktijk  Met en over de 
individuele patiënt 
 

VIPLive & -app, 
patiënten-portaal app, 
ZorgAdresBoek, veilig 
e-mailen, beeldbellen 
, etc. 

Spiegelinformatie,  
dashboard VIPLive 
 Bundelen van 
data uit meerdere 
bronnen 

Ketenzorg, leefstijl,  
ouderenzorg, 
etc. 

 Medisch 
inhoudelijk, 
toepassing 
eHealth, data, etc. 
 

 

Wijk Netwerk 
zorgprofessionals in de 
wijk, wijkmanagement 

Met en over 
patiënten 
/inwoners in de 
wijk 

VIPLive & -app, 
patiënten-portaal app , 
ZorgAdresBoek , 
veilig e-mailen,   md-
platform etc. 

Dataset 
wijkpopulatie. 
Bundelen van data 
uit meerdere 
bronnen  
Projectotheek  

Op wijkpopulatie 
gerichte, 
multidisciplinaire  
zorgprogramma’s 
en interventies 

 Op wijkpopulatie 
gerichte, 
multidisciplinaire  
nascholing  

Gemeente Lokaal samenwerkings-
verband, netwerk op 
gemeente niveau 

Met en over 
inwoners in de 
gemeente 

VIPLive & -app, 
patientenportaal 
app,md-platform 

Dataset gemeente 
populatie. 
Bundelen van data 
uit meerdere 
bronnen  
Projectotheek  

Programma’s 
gericht op  
gezondheid en 
preventie  

  

Regio Faciliteren 
vakcommissies en 
werkgroepen 
zorgprofessionals,  
Overleg met Ziekenhuis, 
VVT, koepels van 
gemeenten, acute zorg 
partners   

Regionale 
samenwerkings-
afspraken, 
regionale 
projecten, etc.  

Open , Zorgdomein, 
VIPLive & -app ,  
ZorgAdresBoek , 
uitwisseling 
gegevens 

Dataset regio 
populatie. Data 
bundelen uit 
meerdere bronnen 
 
Projectotheek  

RTA’s,  
ouderenzorg, 
innovatie/pilots 
ANW-Acute Zorg 
 

Huisartsenpo
sten , Zorg 
Coördinatie 
Centrum 

ANW, casuïstiek 
met specialisten, 
netwerkbijeenkom
sten POH’s, 
praktijkmanagers, 
wijkmanagers 
 

Boven-
regionaal 

Netwerk 1e met 2e  lijn 
(Trijn), netwerk 
huisartsenorgani-saties 
Midden Nederland 
(Schelm), Regionaal 
overleg Acute Zorg 
(ROAZ)  

Gezamenlijke 
projecten op het 
gebied van ICT, 
Acute zorg, 
zorgvernieuwing, 
etc.  

ICT-infrastructuur voor 
communicatie tussen 1e 
en 2e lijn, infrastructuur 
voor koppelen PGO, 
etc.  

  Zorg 
Coördinatie 
Centrum 

 

Alle 
niveaus 

 
 
 


