
Utrecht.nl

Themabijeenkomst Overvecht

Bestuurstafel Gezond Utrecht



Utrecht.nleen aanpak tot focus en versnelling 



Utrecht.nl

Percentage Utrechtse volwassenen met een goed ervaren gezondheid:

https://www.volksgezondheidsmonitor.nl/upload/ps/1401_Ervaren_gezondheheid_volwassenen_GP16_goede_ervaren_gezondheid_naar_wijk.PNG
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Het 4-Domeinenmodel fungeert als een gemeenschappelijke taal
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Resultaten Krachtige basiszorg onderzocht in samenhang

Gezondheids-winst

NIVEL vindt onderbouwing voor 

werkzame bestanddelen van Krachtige 

basiszorg die leiden tot betere 

gezondheidsuitkomsten en hogere 

tevredenheid cliënten en professionals

NIVEL onderzoek maakt 

zeer aannemelijk dat 

Krachtige basiszorg leidt tot 

een duurzame verbetering 

van kwaliteit van zorgKwaliteit

ZILVEREN KRUIS 

ziet minder DBC’s bij 

minima/GSD en inzet 

wijkspecialist
Doelmatigheid
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Effect Krachtzorg op zorggebruik Overvecht Gezond vs controles bij 

minimacontracten [index van aantal polikl. DBC’s, data ZK, 2012-2015]

Door het toepassen van Krachtzorg daalt het aantal poliklinische 

DBC’s

Overvecht Gezond

Controlegroep

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2012 2013 2014 2015

Bij de minimacontracten daalt het aantal poliklinische ziekenhuis-DBC’s, terwijl die in de 

controlegroep juist stijgt. De aantallen verzekerden op een minimacontract zijn te laag om verder 

uit te splitsen. 
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Meneer Coskun

50 jaar

Lichaam

Last van harde ontlasting met bloed 
Presenteert zich met veel bombarie 
Slecht ervaren gezondheid
Hoge bloeddruk

Geest

VG: veel psychiatrische diagnoses
van psychotisch tot persoonlijkheidsstoornis

Maatschappelijk

Spreekt vrijwel geen Nederlands
Kan niet lezen en schrijven
Financieel krap
Geen werk

Sociaal 

Ernstig zieke echtgenote
Mantelzorg door schoolgaande 

volwassen dochter
Non compliance 2de lijn
Ruis in consult huisarts

Risico’s?
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Meneer Coskun

50 jaar

Lichaam

Last van harde ontlasting met bloed 
Presenteert zich met veel bombarie
Hoge bloeddruk
Overleg wijkspecialist
Kort gericht in 2de lijn

Geest

Veel psychiatrische diagnoses in de VG:
Van psychotisch tot persoonlijkheidsstoornis
Consult psychiater: zwakbegaafd? 

Maatschappelijk

Spreekt vrijwel geen Nederlands
Kan niet lezen en schrijven
Financieel krap
Geen werk
Nauw overleg Buurtteam 

Sociaal 
Ernstig zieke echtgenote
Mantelzorg door schoolgaande 
volwassen dochter
Non compliance 2de lijn
Ruis in consult huisarts
Relatie huisarts verbeterd

Ervaren 

gezondheid
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