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WAAROM DEZE BUNDELING?

Op 6 februari 2020 was de 10-uurs van de Bestuurstafel Gezond Utrecht met als thema: De Juiste
Zorg Op De Juiste Plek (DJZODJP) in Utrecht. Iedereen is er op de een of andere manier mee
bezig, alleen weten we dat onvoldoende van elkaar. Daardoor missen we het overzicht en delen
we de lessen beperkt.
Ter voorbereiding daarop is een overzicht gemaakt; een gemeenschappelijke onderlegger van
(veel van) alle initiatieven in (groot) Utrecht als het gaat om het voorkomen, verplaatsen,
vervangen en verbinden van zorg en welzijn voor Utrechters. Veel organisaties aangesloten bij
de Bestuurstafel Gezond Utrecht zonden hun initiatieven in. Ook de gemeente Utrecht werkte
mee aan de voorbereiding.
Op de volgende pagina’s vindt u een overzicht en verdeling van alle aangeleverde initiatieven
voor de 10-uurs. Aanwezigen lichtten deze in pitches toe.

PAGINA 2

OVERZICHT INITIATIEVEN VOORKOMEN, VERPLAATSEN,
VERVANGEN, VERBINDEN
(uitwerkingen vanaf pagina 5)

PAGINA 3

INDELING INITIATIEVEN NAAR DOELGROEP
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AL AMAL

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Initiatief/project

Al Amal – laagdrempelige hulp voor mensen met lage SES

Voor wie (doelgroep)

Bewoners die in armoede leven, laaggeletterd zijn, niet taalvaardig zijn en pas hulp
zoeken als de problemen ver boven het hoofd zijn gegroeid.

Wat is de essentie?

Laagdrempelige hulp bieden door naast deze mensen te gaan staan, samen op te
trekken bij het analyseren en overzichtelijk maken van de kluwen problemen waarin ze
terecht gekomen zijn. En dan: stap voor stap toe leiden naar passende hulp. Het
wantrouwen richting gevestigde instanties is vaak groot, omdat ze niet weten wat hen
te wachten staat als ze daar aankloppen.

Welk effect beoog je?

Door deze groep uit hun isolement te halen, vergroten we de kans dat ze op termijn
participeren in de samenleving en daardoor een gezondere leefstijl hanteren. Dit heeft
niet alleen effect op de mensen (volwassenen), maar met name op hun kinderen. Er zijn
gelukkig genoeg positieve voorbeelden!
Ja, omdat hun problemen zichtbaar worden gemaakt, kan er stap voor stap gewerkt
worden aan herstel.

Voorkomen
Vervangen
Verplaatsen
Verbinden

Ja, omdat er ketenpartners nodig zijn om de problemen op te lossen.

Stadium
Met wie?

Buurtteams, specialistische zorg, Samen Veilig en het veiligheidshuis, gezondheidszorg.

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

•

Wie doet/doen al mee?

Buurtteams, specialistische zorg, Samen Veilig en het veiligheidshuis, gezondheidszorg.

Geef me een compliment

Het is geen gemakkelijke groep om mee te werken: schaamte en wantrouwen spelen
een grote rol. Door daar goed op in te spelen en de codes te kennen hoe dit te
doorbreken, zijn er zeker stappen te maken om deze gezinnen vooruit te helpen.

•

Het zou mooi zijn als er een ‘dedicated team’ in de stad zou zijn dat zich met deze
gezinnen bezighoudt. Nu gaat er veel tijd verloren aan het elkaar vinden, het
vertrouwen winnen, etc. Als er een multidisciplinair team zou bestaan waarin ‘vaste
professionals’ zitten die elk hun eigen talent/expertise toevoegen, kan er meer
vooruitgang geboekt worden om (meer) grip te krijgen op deze groep bewoners.
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ALTRECHT

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Altrecht GGz
Initiatief

Wat en waarom?

Voorkomen
1.

Triage

2. Consultatie

3. MHFA

Screening op JZOJP. Doel: Bij de voordeur van Altrecht onjuiste aanmeldingen direct
ombuigen naar GB GGz.
Versterking van consultatie aan huisartsen en dit nog meer in gezamenlijkheid
ontwikkelen. Doel: Basiszorg ondersteunen met expertise van Altrecht. O.a. mobiel
consultatieteam voor ouderen / VVT. Minder instroom naar SGGz, meer uitstroom.
Training Mental health First Aid aan burgers/vrijwilligers/welzijnswerkers e.a. Doel:
Vroegsignalering bevorderen en stigmatisering bestrijden.

Vervangen
1. Ombouw klinische zorg

IHT (Intensive Home Treatment)

Altrecht heeft al veel ligdagen afgebouwd en denkt per doelgroep kritisch na over waar dat
nog verder kan. De wordt gebruikt om zorg ambulant te versterken.
Alvorens te besluiten tot acute opname, wordt eerst via triage nagegaan of Intensive Home
Treatment (IHT: Intensieve Acute Crisiszorg Thuis) volstaat.

2.

Transdiagnostisch team

3.

Passend vervoer

Altrecht experimenteert met passend vervoer voor mensen met verward gedrag, passend
bij de situatie (geen ambulance of politiewagen als dit niet nodig is).

4.

Inzet ervaringsdeskundigheid

Altrecht wil deelnemen aan het NZa-experiment bekostiging aanvullende beroepen i.v.m.
inzet ervaringsdeskundigen (o.a. Herstelondersteunende Intakes).

Verplaatsen
1. Gebiedsgericht werken

2.

Partner in KOOS

3.

Gepaste zorg

Altrecht heeft een ‘patient-journey’ ontwikkeld voor patiënten: in elkaar overlopende en
onderling samenhangende diagnoses op basis van persoonsgerichte en modulair
samengestelde behandelaanpak.

Altrecht verplaatst de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening van
centrale locaties naar gemeenten en/of wijken en zet daar de zorg op in nauwe
afstemming met huisartsenpraktijken, sociale teams van gemeenten, partners in
ambulante woonbegeleiding en andere partners.
Altrecht verplaatst de specialistische jeugd GGZ naar expertteams in de wijk. Experts uit
meer jeugdzorgorganisaties werken hierin samen. (Altrecht, De Rading, Youké, Opvoedpoli
en Reinaerde).
Altrecht evalueert regelmatig en tijdig of de geleverde zorg de gewenste doelen bereikt en
maakt afspraken met Indigo Midden Nederland om tijdig voor de chronische basiszorg af te
schalen naar de GBGGz.

4. Digitale poli

Altrecht sluit zich aan bij Welshop en ontwikkelt een online behandelteam.

Verbinden
1. Zie verplaatsen

Gebiedsgericht werken, KOOS en samenwerking met Indigo Midden Nederland.

2.

Interventie-unit Dementie &
Psychiatrie

3.

Samenwerking met
veiligheidsdomein

4.

Inrichting ZCC

Stadium

Initiatief ketenzorg voor doelgroep D&P, samen met St. Antoniusziekenhuis, Bartholomeus
Gasthuis, Zorgspectrum, Leger des Heils, Diakonessenhuis, UMC Utrecht, Charim,
Alzheimer Nederland, St. Pieters & Blokland Gasthuis, Careijn, Action Continue, Santé.
Samenwerking op het gebied van Veiligheid en Zorg in samenwerking met Veiligheidshuis,
maatschappelijke opvang en verslavingszorg versterken
RAVU werkt samen met zorgpartijen, waaronder Altrecht, aan de ontwikkeling en
inrichting van een spoedeisende Zorg Coördinatie Centrum, om zo de crisiszorg te
verbeteren en te vereenvoudigen.
Alle ontwikkelingen lopen, maar hebben uitwerking, verbetering en optimalisatie nodig.
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ALTRECHT (2) (UITWERKING VOORKOMEN/VERPLAATSEN/VERVANGEN/VERBINDEN)
Altrecht GGz Voorkomen
1. Triage

Screening op JZOJP. Doel: Bij de voordeur van Altrecht onjuiste
aanmeldingen direct ombuigen naar GB GGz.

2. Consultatie

Versterking van consultatie aan huisartsen en dit nog meer in
gezamenlijkheid ontwikkelen.
Doel: Basiszorg ondersteunen met expertise van Altrecht. O.a. mobiel
consultatieteam voor ouderen / VVT. Minder instroom naar SGGz, meer
uitstroom.

3. MHFA

Training Mental health First Aid aan burgers/vrijwilligers/welzijnswerkers
e.a. Doel: Vroegsignalering bevorderen en stigmatisering bestrijden.

Altrecht GGz - Vervangen
1. Ombouw klinische zorg

Altrecht heeft al veel ligdagen afgebouwd en denkt per doelgroep kritisch na over waar dat nog
verder kan. De wordt gebruikt om zorg ambulant te versterken. Hierbij wil Altrecht zich intern
meer richten op integrale zorgconcepten.

2. IHT

Alvorens te besluiten tot acute opname, wordt eerst via triage nagegaan of
Intensive Home Treatment (IHT: Intensieve Acute Crisiszorg Thuis) als opschaling
van zorg volstaat.

3. Transdiagnostisch team

Altrecht heeft een ‘patient-journey’ ontwikkeld voor patiënten: in elkaar
overlopende en onderling samenhangende diagnoses op basis van persoonsgerichte
en modulair samengestelde behandelaanpak.

4. Passend vervoer

Altrecht experimenteert met passend vervoer voor mensen met verward gedrag,
passend bij de situatie (geen ambulance of politiewagen als dit niet nodig is).
Mensen ervaren het vervoer als gepast en komen beter aan op de voorziening. Er
wordt bespaard op politie- en ambulance inzet.

5. Inzet ervaringsdeskundigheid

Altrecht GGz - Verplaatsen
Gebiedsgericht werken

1. Partner in KOOS

2. Gepaste zorg

3. Digitale poli

Altrecht GGz - Verbinden

Altrecht wil deelnemen aan het NZa-experiment bekostiging aanvullende beroepen
i.v.m. inzet ervaringsdeskundigen (o.a. Herstelondersteunende Intakes). Doel:
wachtlijstverkorting, hogere zorguitkomst op maatschappelijk en persoonlijk herstel
door inzet ervaringsdeskundigen.

Altrecht verplaatst de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening van
centrale locaties naar gemeenten en/of wijken en zet daar de zorg op in nauwe
afstemming met huisartsenpraktijken, sociale teams van gemeenten, partners in
ambulante woonbegeleiding en andere partners.
Altrecht verplaatst de specialistische jeugd ggz naar expertteams in de wijk. In deze teams
werken experts vanuit meerdere jeugdzorgorganisaties samen (Altrecht, De Rading, Youké,
Opvoedpoli en Reinaerde).
Altrecht evalueert regelmatig en tijdig of de geleverde zorg de gewenste doelen bereikt
en maakt afspraken met Indigo Midden Nederland om tijdig voor de chronische basiszorg
af te schalen naar de GBGGz.
Altrecht sluit zich aan bij Welshop en ontwikkelt een online behandelteam.

Zie verplaatsen

Gebiedsgericht werken, KOOS en samenwerking met Indigo Midden Nederland.

Interventie-unit dementie
en psychiatrie

Initiatief ketenzorg voor doelgroep dementie en psychiatrie, samen met
St. Antoniusziekenhuis, Bartholomeus Gasthuis, Zorgspectrum, Leger des Heils,
Diakonessenhuis, UMC Utrecht, Charim, Alzheimer Nederland, St. Pieters & Blokland
Gasthuis, Careijn, Action Continue en Santé Partners.

1. Samenwerking met
veiligheidsdomein

Samenwerking op het gebied van Veiligheid en Zorg in samenwerking met Het
Veiligheidshuis, maatschappelijke opvang en verslavingszorg versterken.

2. ZCC

RAVU werkt samen met zorgpartijen, waaronder Altrecht, aan de ontwikkeling en
inrichting van een spoedeisende Zorg Coördinatie Centrum, om zo de crisiszorg te
verbeteren en te vereenvoudigen.
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BETER THUIS – INCLUZIO

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Incluzio
Initiatief/project

Beter thuis

Voor wie (doelgroep)

Zelfstandig wonende Ouderen

Wat is de essentie?

Het netwerkinitiatief Beter Thuis draagt bij aan de toekomstige ouderenzorg, zodat
mensen niet alleen langer maar ook beter thuis kunnen blijven wonen. Dit doen we
samen met bewoners, professionals en netwerken met oplossingen op het gebied van
e-health en communitybased initiatieven. Uitgangspunt is steeds de vraag van ouderen
die we ophalen in enquêtes, straatinterviews ed.

Welk effect beoog je?

Voorkomen

Vervangen

Verplaatsen

Verbinden

Stadium
Met wie?

Vraag voor 10-uurs:

• Langer –met de juiste ondersteuning - zelfstandig thuis kunnen wonen
• Langer vitaal blijven van ouderen
• Ouderen kunnen hun sociaal kapitaal blijven inzetten
Ja, omdat we aandacht hebben voor gezond ouder worden: bewegen, gezonde
voeding, goed slapen, voldoende sociale contacten, mentaal gezond blijven, blijven
meedoen. We laten oudere bewoners daarbij ook kennis maken met e-health
toepassingen.
Ja, omdat we in een van onze deelprojecten inzetten op vervangen van een maaltijd
die nu nog in de zorgketen zit (maaltijd in aanwezigheid van wijkverpleging/andere
professionals) door thuiskoks die in de buurt wonen. Dit doen we samen met
Thuisafgehaald.
Ja, omdat we met e-health de zorg proberen te verplaatsen naar de thuissituatie/eindgebruiker. Bijvoorbeeld bij de inzet van sociale robot Tessa en wat mensen ondersteunt
in het vasthouden van de eigen regie. Of, door de inzet van memorylane waarbij het
sociale netwerk van iemand gefaciliteerd wordt om contact te onderhouden met een
kwetsbaar iemand (ook op afstand).
Ja, omdat we in onze projecten kijken naar duurzame oplossingen door deze te
verankeren in de wijk (community building) en door het eigenaarschap bij bewoners te
laten. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling om het bestaande te versterken. Verbinden
doen we ook door nieuwe partners te zoeken die kunnen bijdragen aan oplossingen,
zoals sportkantines toegankelijk maken als ontmoetingsplaats voor ouderen.
werkende situatie
Met veel partners, zowel partners in de wijk op het gebied van zorg en welzijn, kennisinstituten, startups als het gaat om technologie, ondernemers in de wijk, gemeente en
natuurlijk ouderen en netwerken van ouderen

•

Wat heb ik nodig?

Ondersteuning bij opschaling van werkzame elementen naar andere wijken. Beter thuis
in nu nog een living lab in Noord-Oost.

•

Wie doet/doen al mee?

Bto sociaal, Dock, Careyn, U-centraal, Nizu, huisartsen/gez , HU, Uzelf

•

Geef me een compliment

Veel bereikt in 1 jaar tijd! Groots denken en klein doen, werkt! (Met dank aan steun en
vertrouwen van onze bestuurders)
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DIAK (1)

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: John Taks, Diakonessenhuis
Initiatief/project
Voor wie (doelgroep)
Wat is de essentie?
Welk effect beoog je? (

Voorkomen

Vervangen

Verplaatsen

Verbinden

Stadium
Met wie?

Binnen het Diakonessenhuis zijn er veel verschillende initiatieven op het gebied van Zorg
op de Juiste Plek. Hieronder hebben we enkele initiatieven per thema aan gegeven en in
welke fase het project zicht bevindt
Strategische thema’s
Acute keten, Vrouw en Kind, Oncologische zorg, Chronische zorg, Ouderen , Electieve zorg
Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet.
Creëren van een virtuele omgeving om zorg dichtbij patiënten te leveren.
•
•
•
•

Pilot innovatie tijdelijk verblijf kwetsbare ouderen (lopend)
Regionaal coördinatiecentrum (ZCC).
Samenwerking met het UMCU op het gebied van hartfalen, 1-2-3 buikpoli, mobility.
Inzet van telemonitoring (mijn COPD Coach) bij COPD patiënten (lopend), ook in zet bij
IBD (opstartfase)
• Babyconnect/PGO
• Zorg op de juiste plek in Utrecht (Zout) (lopend)
• Palliatieve zorg thuis (lopend)
• Gezondheidslab (lopend)
Via XDS mogelijk maken van sneller uitwisselen van informatie (beeldvormende
technieken) , sneller behandelen van spoedpatiënten en zorgen dat patiënten de juiste
zorg op de juiste plek krijgen.
Zie initiatieven
VVT, Huisartsen, UMCU, Gemeentes, Saltro

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

•

Geef me een
compliment

•

In de huidige tijd hebben we het continu over digitalisering en dat zorg steeds
meer op afstand plaatsvind en mensen door de digitalisering meer in regie komen
en daardoor minder in het ziekenhuis. Maar is dit wel zo? Zorgen al deze ‘’tools’’ er
juist niet voor dat mensen meer weten en daardoor ook meer vragen hebben en
juist meer in het ziekenhuis komen?

•

Maken we voldoende tempo om op te schalen? Initiatieven rond e-health gaat nog
om beperkte groep mensen.

•

In de regio zijn veel initiatieven die de gegevensuitwisseling tussen
professionals/zorgorganisaties proberen te faciliteren en stroomlijnen (VIPP,
OPEN, Inzicht). De vraag is “waarheen leidt dit alles” en “hoe regisseren we vanuit
een regionale cockpit samenhang en resultaat van deze ontwikkelingen In de
regio. Droombeeld is een platform/integrale omgeving voor gebruikers dat
gegevensuitwisseling in zorg en welzijn faciliteert. Dat vraagt meer regie in de
regio. Hoe zien jullie dit?
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DIAK (2) (UITWERKING VOORKOMEN, VERPLAATSEN EN VERVANGEN)
DiakonessenhuisVoorkomen

Het gaat om kwetsbare ouderen (65+) die zich melden op de SEH, maar bij wie de
• Pilot innovatie tijdelijk verblijf zorgvraag onduidelijk is en ziekenhuisopname niet nodig is. Om de juiste vervolgzorg
kwetsbare ouderen (lopend) in te zetten is er een ‘diagnose en observatiebed’ (triage) beschikbaar bij
AxionContinu (locatie de Parkgraaf). Tijdens deze periode kan door middel van
diagnostiek en behandelinterventies de juiste indicatie worden gesteld en de juiste
vervolgzorg worden ingezet.
• Regionaal coördinatiecentrum Regionaal coördineren en organiseren van de zorgverlening aan mensen met een
acute zorgvraag [triage, inzicht te geven in beschikbare bedden en transfer].
Samenwerking ziekenhuizen, VVT, ambulance, GGZ, huisartsen. Fysieke locatie
beoogd in Diakonessenhuis Zeist.
• Samenwerking UMCU op
gebied van hartfalen, 1-2-3
buikpoli en mobility

Afspraken over hoog en laagcomplexe zorg. Poliklinische patiënten UMCU, die geen
academische behandeling nodig hebben, worden doorverwezen naar het
Diakonessenhuis. Patiënten die academische zorg nodig hebben, worden
doorverwezen.

DiakonessenhuisVerplaatsen
• Zorg op de juiste plek in
Utrecht (Zout) (lopend)
• Palliatieve zorg thuis
(lopend)
•

• Gezondheidslab (lopend)

Borgen van de Regionale transmurale afspraken doormiddel van gedeelde data via
transmuraal dossier en gezamenlijke leerbijeenkomsten.

“Je hebt maar 1 kans om het goed te doen”. Patiënten sterven het liefst in de
thuissituatie en toch lukt dat vaak niet door praktische hindernissen. Project gestart
om deze obstakels weg te nemen, met als doel de persoon op de gewenste plek te
laten overlijden.
Samenwerking Saltro, huisartsen en Diakonessenhuis. Het doel is zinnige, zuinige en
onafhankelijke diagnostiek rondom de patiënt te leveren en onnodige verwijzingen
en dubbeldiagnostiek te voorkomen. Meerdere zorgpaden gereed.
Zorgpad:
= 1 aanvraag voor een totaal pakket aan diagnostiek
= 1 uitvoeringsmoment: one stop shopping
= 1 locatie, niet van balie naar balie
= 1 advies op basis van alle uitslagen inclusief historische en anamnestische

DiakonessenhuisVervangen
• Inzet van telemonitoring
(mijn COPD Coach) bij COPD Samen met de longarts, de verpleegkundige/verpleegkundig specialist beheert de
patiënt het behandelplan waarin bijgehouden wordt hoe de behandeling verloopt en
patiënten (lopend), ook in
waarin doelen worden vastgelegd. Het streven is dat zelfmanagement wordt
zet bij IBD (opstartfase)
bevorderd en de zorgverlener alleen nog maar die patiënten ziet die echt op de poli
gezien moeten worden.
• Babyconnect/PGO

In geboortezorg keten gebruik te maken van 'Baby connect'- een digitale omgeving
waar gegevens van zwangere/moeder/kind laagdrempeliger gedeeld kunnen
worden. Plus integratie met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)
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GEMEENTE UTRECHT: AANDACHT EERSTE 1000 DAGEN VOLWASSENENZORG

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Bart Andriessen, gemeente Utrecht
Initiatief/project

Aandacht voor eerste 1000 dagen in
volwassenzorg

Voor wie (doelgroep)

(Aanstaande) ouders en in de volwassenzorg

Wat is de essentie?

De volwassenenzorg moet meer aandacht hebben voor (a.s.) ouders in
een kwetsbare situatie en het effect daarvan op de kinderen en/of de
kinderwens.

Welk effect beoog je?

Voorkomen

Ook hele jonge kinderen met ouder(s) in zorg, krijgen optimale
ontwikkelkansen. (a.s.) ouders en hun kinderen ontvangen beter passende,
systemische en integrale ondersteuning. Dat vergroot het effect van hulp.
Door tijdig aandacht te hebben voor de groei en ontwikkeling van
kinderen in het gezin als een ouder in zorg is, vergroten we de
ontwikkelkansen van deze kinderen en voorkomen we problemen op
latere leeftijd. Denk aan hechting en lichamelijke ontwikkeling.

Vervangen
Verplaatsen
Verbinden

Stadium
Met wie?

Verbinden van volwassenenzorg en jeugdzorg.

Meer aandacht voor de jonge kinderen in de volwassenzorg is een idee.
Betrokken zijn onder andere Buurtteam Jeugd en Gezin en buurtteams
sociaal.

Vraag voor 10uurs:
•

Wat heb ik nodig?

•

Wie doet/doen al mee?

•

Geef me een compliment

Dat andere partijen dit idee onderschrijven en meedoen.
GGDrU, GU, Lokalis, nog verder uit te breiden.
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GEMEENTE UTRECHT – GGZ IN DE WIJK

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Maatschappelijke Ontw., Marga Vink (gemeente Utrecht)
Initiatief/project:

GGZ in de wijk

Voor wie (doelgroep):

Mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid

Wat is de essentie?
Welk effect beoog je?

Beoogd resultaat van de GGZ in de wijk is snellere en betere zorg te bieden in de
leefomgeving van cliënten met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid. Deze
cliënten hebben altijd te maken met meerdere problemen, waarvoor zij vaak naast
GGZ-zorg ook ondersteuning vanuit het sociale domein nodig hebben.
Ja. Weliswaar is er sprake van ernstige psychische kwetsbaarheid bv.
psychosegevoeligheid, maar daarnaast spelen bij deze doelgroep (altijd) andere
kwetsbaarheden en problemen op andere leefgebieden. Door in samenhang
vanuit zowel het medische als sociale domein snel de juist zorg en ondersteuning
te bieden, kan je voorkomen dat de situatie van mensen langdurig ontwricht raakt.
Specialistische expertise blijft nodig. Niet altijd in de vorm van behandeling. Ook
inzet van consultatie en snel op- en afschalen vergroten de mogelijkheden om
meer zorg vanuit de basis te (blijven) bieden! Vanuit zowel sociaal (buurtteams) als
medisch domein (huisartsen/POH). De inzet van ervaringsdeskundigen en het
aanbod van de herstelacademie kunnen aanvullend zijn op de behandeling of soms
zelfs vervangend.
Met deze werkwijze kan meer zorg vanuit de POH-huisartsen en vanuit het sociaal
domein worden geboden.
Met deze aanpak kan je samen, zowel vanuit het medische als het sociale domein,
de zorg bieden in de wijk en zet ieder zijn expertise daar in waar dat nodig is. Er
ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid en met de netwerksamenwerking
versterk je elkaar! Door daadwerkelijk ín de wijk te zijn en daar de korte lijnen te
hebben, versterkt samenwerking met partners in de wijk, o.a. met de
woningcorporatie/wijkagent/buurthuis.
Werkende situatie met ontwikkelpunten

Voorkomen

Vervangen

Verplaatsen
Verbinden

Stadium
Met wie?

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

Betrokken partners zijn: Altrecht, Lister, Jellinek, huisartsen, buurtteams
Werkende situatie, maar er zijn nog ontwikkelpunten zoals de verbreding met de
LVB-partners, vergroten inzet van verslavingszorg en de verbinding en versterking
met de sociale basis. Financiering van de netwerktijd vanuit de ZVW, voor bv.
consultatie en overleg is nog een knelpunt. Hiervoor wordt landelijk naar
oplossingen gezocht.
Nodig voor de verdere ontwikkeling zijn:
• Verbreding en/of versterking met LVB-partners en versterking van inzet van
expertise op verslavingszorg.
• Betere samenwerking met partners in de sociale basis om ook de informele
zorg en activiteiten in de wijken beschikbaar te maken voor deze doelgroep.
• Vrije ruimte voor professionals om te samenwerken en netwerken (is
financieringsvraagstuk).
Altrecht, Lister, Jellinek, huisartsen, buurtteams.

•
•

Wie doet/doen al mee?
Geef me een compliment
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GEMEENTE UTRECHT – VERSTERKEN NETWERK KWETSBARE JONGE (A.S.) OUDERS

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Marlies Kennis, Jeanine ten Haaf, Eline Dekker en Arjan Biemans,
gemeente Utrecht

Initiatief/project:

Versterken netwerk (kwetsbare) jonge ouders

Voor wie (doelgroep):

(Aanstaande) ouders en hun kind(eren) tot twee jaar, vooral ouders die in
kwetsbare omstandigheden verkeren.
Veel ouders zijn eenzaam. Ze missen iemand om hun zorgen mee te delen, ze
missen een netwerk voor praktische en emotionele steun. Daardoor wordt een
groter beroep gedaan op formele zorg, die daar niet voor bedoeld is en overbelast
is. Daarom is het belangrijk de eigen kracht en het eigen netwerk te versterken.

Wat is de essentie?

Welk effect beoog je?

Voorkomen

Vervangen

Een verandering in de organisatie van zorg en ondersteuning die (aanstaande)
ouders in hun kracht zet en hun netwerk vergroot. Dit betekent meer zorg en
ondersteuning in groepsverband en dat meer gebruik gemaakt wordt van de
kracht van (aanstaande) ouders zelf en hun ervaringen, waarmee de formele zorg
ontlast wordt.
Met groepsgericht werken versterk je ouders in hun opvoedkracht en versterk je
het netwerk van ouders. Ouders zijn beter voorbereid op de bevalling en het
ouderschap. Hulpvragen worden voorkomen of worden kleiner. En daarmee
versterk je het welbevinden van ouders. Welbevinden van ouders heeft invloed op
lichamelijke gezondheid. Voorbeelden:
- Groepsgerichte begeleiding van zwangeren (centering pregnancy) vermindert
de behoefte aan pijnbestrijding bij bevalling. Vrouwen geven vaker
borstvoeding, wat een gunstige invloed heeft op een gezond gewicht voor
moeder en kind. .
In veel gevallen kan individuele zorg vervangen worden door groepsgerichte zorg
en begeleiding. Voorbeelden zijn Centering pregnancy, 1000 dagen project van
Al Amal, ouder-babygroepen, mama cafés.

Verplaatsen
Verbinden

Stadium
Met wie?

Beginnend model
Het versterken van het netwerk en de eigen kracht van (aanstaande) ouders
gebeurt al, maar kan nog versterkt worden. Een pilot met Centering pregnancy
loopt.

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

•
•

Wie doet/doen al mee?
Geef me een compliment

Onderschrijven van de kansen die het versterken van de eigen kracht en het eigen
netwerk biedt, leren van elkaars ervaringen, een beweging op gang brengen en
ruimte om buiten de eigen bestaande kaders te denken.
Deelnemende partijen zijn onder meer Lokalis, jeugdgezondheidszorg, Dock,
verschillende verloskundigen, Al Amal.
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GEMEENTE UTRECHT – OUDEREN IN DE WIJK -WONEN INFORMATIE EN ZORG
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GEMEENTE UTRECHT – ZWANGERE CENTRAAL

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Marlies Kennis, Jeanine ten Haaf, Eline Dekker en Arjan Biemans,
gemeente Utrecht

Initiatief/project:

Zwangere centraal

Voor wie (doelgroep):

Zwangere vrouwen die een kindje krijgen onder kwetsbare omstandigheden.

Wat is de essentie?

Zwangere vrouwen die een kindje krijgen onder kwetsbare omstandigheden
hebben soms andere zorg en ondersteuning nodig dan nu geboden wordt. Aan de
hand van casussen werken professionals (samen) aan passende zorg en
ondersteuning, waar nodig door een oplossing te zoeken buiten richtlijnen of
protocollen, of door onderliggende systeemproblematiek (bijvoorbeeld schulden)
te doorbreken.
Zorg en ondersteuning die beter aansluit bij de situatie van het (aanstaande) gezin
en de mogelijkheid om maatwerk te leveren of van beleid af te wijken. We
realiseren de best passende zorg op casusniveau en leren daarvan om ook op
langere termijn een duurzame verandering teweeg te brengen.
Meer kinderen krijgen zo een kansrijke start.
Betere zorg en ondersteuning leiden tot betere gezondheid (minder stress) van de
(aanstaande) ouders, daarmee wordt de kans groter op een soepele bevalling, op
een veilige gehechtheid tussen ouder en kind en is er meer ruimte voor een
gezonde ontwikkeling van het kind.
Zorg en ondersteuning vinden sneller en integraler plaats en kan zo een
toekomstige (specialistische) hulpvraag voorkomen. Dit is effectief en efficiënt.
Ambulante zorg kan intramurale zorg vervangen.
Uitgaan van de situatie en vragen van (aanstaande) ouders betekent vaak dat het
logischer is om de zorg te verplaatsen. In veel gevallen betekent dit dat zorg
dichtbij in de sociale omgeving een grotere plek inneemt en specialistische zorg
veel meer aanvullend ingezet wordt. Een voorbeeld is het organiseren van
‘stepped care’ in Lombok voor moeders met een GGZ-geschiedenis waarmee de
zorg met partijen in de wijk wordt geregeld.
Als we aansluiten bij ouders, bij hun situatie en behoefte, dan is het nodig dat
professionals bieden wat zij nodig hebben en dat vraagt betere samenwerking en
verbinding tussen professionals vanuit verschillende disciplines.
Lopend proces

Welk effect beoog je?

Voorkomen

Vervangen en versnellen
Verplaatsen

Verbinden

Stadium
Met wie?

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

•
•

Wie doet/doen al mee?
Geef me een compliment

In verschillende wijken (o.a. Lombok, Overvecht en Oost) zoeken professionals met
verschillende disciplines elkaar op om de samenwerking te verbeteren en worden
verschillende vormen van casuïstiekoverleg gestart.
Medewerking en steun (professionals ruimte geven, ambassadeur, draagvlak,
afwijken van protocollen en maatwerk bieden etc.). Vraagstukken/knelpunten
bespreken en samen oplossen. Meedenken over vervolgstappen: hoe kunnen we
bij gebleken succes deze voorbeelden uitbreiden naar andere wijken/ situaties?
Deelnemende partijen zijn onder meer Lokalis, Al Amal, de jeugdgezondheidszorg,
de Tussenvoorziening, verschillende verloskundigen, huisartsen, kraamzorg en via
betrokkenheid bij één van de VSV’s de ziekenhuizen. Nodig zijn
organisaties/professionals die signaleren en die zorg of ondersteuning leveren óf
die kunnen bijdragen aan een oplossing in systeemproblematiek zoals
woningcorporaties.
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GROZUTRECHT
Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Initiatief/project
Voor wie (doelgroep)
Wat is de essentie?
Welk effect beoog je? (

Voorkomen …

Vervangen van
Verplaatsen

Verbinden
Stadium

Met wie?
Vraag voor 10-uurs:
• Wat heb ik nodig?

GROZUtrecht
Bewoners van Utrechtse wijken en U10-gemeenten.
In 2020 krijgen Kanaleneiland, Utrecht-Oost en Nieuwegein elk 1 aanspreekpunt:
• Organisatie & communicatie rond gezondheid en welzijn;
•
Matching praktische hulp- en ondersteuningsvragen – liefst dicht bij huis;
• Het stimuleren van nieuwe activiteiten en bewonerscollectieven;
• Data, monitoring en evaluatie;
• Verbinden van initiatieven.
• Samenwerking met professionals en met professionals in opleiding (mbo, hbo,wo) om
de GROZ-kanteling te bewerkstelligen.
Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar: Aanbieden wijkpolis voor samenhangende zorg, e-health
en met geselecteerde preventieve diensten. Bij de uitvoering krijgen sociale en lokale
ondernemers in de wijk waar mogelijk voorrang.
Wijkcoöperatie Kanaleneiland: Aanbieden wijkpolis voor samenhangende zorg,
e-health en met geselecteerde preventieve diensten. Bij de uitvoering krijgen sociale en
lokale ondernemers in de wijk waar mogelijk voorrang.
Gemeente Nieuwegein: Samen met inwoners een zelf te besteden preventiebudget en een
campagne ontwikkelen voor de minimapolis die de gemeente aanbiedt, aanbod daarvan
vanaf 2021 (bij VGZ, i.s.m VNG en BSenF om het ook voor andere gemeenten beschikbaar te
stellen). Daarna zo mogelijk toewerken naar een collectieve polis. In Nieuwegein willen we
stimuleren dat verzekerden dit budget inzetten om hun positieve gezondheid te verbeteren.
Utrecht Zuid-West en Leidsche Rijn staan in de startblokken om met soortgelijke concepten
te starten na 2020. Wijken en de partners in Health Hub Utrecht leren van elkaar en werken
op talloze vlakken (al) samen en met nieuwe, externe partijen.
• Onderwijs: ROCMN, HU, UU en UMCU leveren bijdrage aan preventie en zorg zo veel
mogelijk aansluitend bij polisafspraken, bovendien ontwikkelen zij hun huidige
leeromgeving zorg en welzijn in de wijk verder door.
• Verdere opschaling van de wijkpolis en het preventiebudget in de regio Utrecht en van
de domein-overstijgende professionele samenwerking - in nauwe samenspraak met
inwoners.
• Onderzoek naar proces van polis-vorming en de werving en retentie verzekerden;
verzameling en monitoring van data over gezondheid & welzijn, financiering en de
regionale gezondheidseconomie; en innovatie van het regionale zorgaanbod en het
onderwijsaanbod.
• Leernetwerk voor initiatieven in de regio, waarin ook andere wijken, gemeenten en
andere partners deelnemen. Dit wordt onderdeel van de reeds lopende Health Hub
Utrecht Academy.
van het ontstaan of verergeren van chronische ziekten en eenzaamheid omdat bewoners in
de wijk samen beslissen welke vormen van preventie en zorg ze nodig hebben en waar
mogelijk voor elkaar zorgen.
professionele zorg, omdat inwoners door de beoogde kanteling gezonder en gelukkiger leven en
samen een deel van de informele zorg in de wijk op zich nemen.
Omdat de beoogde zelfsturing van de wijken en gemeente ook vergaande samenwerking
tussen partijen in zorg en welzijn en nieuwe partijen vraagt. Ook wordt verwacht dat de
tendens om meer/andere zorg in de wijk en meer/andere e-health te bieden zal groeien.
Opleidingen in mbo, hbo en wo sluiten daaropaan door toekomstige professionals in de wijk
op te leiden.
Doordat er maatwerk op wijkniveau wordt geformuleerd, ontwikkeld en aangeboden
moeten alle partijen regelmatig afstemmen en samenwerken.
Lopend proces. Op vrijdag 10 januari werd GROZUtrecht door de topsector Life Sciences &
Health geselecteerd als voorbeeldproject voor het GROZ-concept uit de Kennis- en Innovatie
Agenda Gezondheid en Zorg. Het ministerie van VWS heeft informeel toegezegd de vier
voorbeeldprojecten financieel en anders te steunen.
Health Hub Utrecht partners, Health~Holland, ministerie van VWS
Het helpt ons wanneer u kennis neemt van ons initiatief en het de komende jaren blijft
volgen en waar mogelijk steunen via uw reguliere activiteiten. Wij zouden ieder half jaar een
kleine tussenrapportage kunnen verzorgen.
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HANDJEHELPEN (1)

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Handjehelpen
Initiatief/project

Informele zorg

Voor wie (doelgroep)

Kwetsbare mensen in hun thuissituatie door een (langdurige) passende
koppeling/match met vrijwilligers of stagiairs.
Mensen houden het langer vol als ze ondersteuning krijgen van een
“gelijkwaardig” iemand. Mensen die er voor hen zijn, aansluiten,
meebewegen, geen vooropgesteld doel hebben. En blijven. In zeer
complexe situaties is het fijn als er ook mogelijkheden zijn om “het gewone”
door te laten gaan.
Ons hele werk is erop gericht dat mensen het (langer en prettiger)
volhouden. En dat escalaties voorkomen worden. Alles is maatwerk en we
sluiten aan bij de hulpvrager. Hieronder een aantal specifieke projecten
• Project kwetsbare jongeren in Stichtse Vecht: jongeren die niet meer
naar school gaan.
• Project Eigenwijs op reis: kinderen die met een busje naar speciaal
onderwijs gaan, zelfstandig leren reizen.
• Gast/logeergezinnen: vrijwillige logeergezinnen hebben 1x per maand
een kwetsbaar kind te logeren.
Afschalingsprojecten met o.a. Lister, Abrona en Youke: door in ambulante
situaties samen op te trekken (ambulant begeleider en stagiair/vrijwilliger
van Handjehelpen) blijkt dat er ca 20% in tijd bespaard kan worden (bron
samenwerking Abrona/Handjehelpen).

Wat is de essentie?
Welk effect beoog je? (

Voorkomen

Vervangen

Verplaatsen
Verbinden

Stadium
Met wie?

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

•
•

Wie doet/doen al mee?
Geef me een compliment

•

Ketenstages: stagiairs van Hogescholen een stage aanbieden die zowel
bij de formele zorg als bij informele zorg plaatsvindt. We starten in
februari met 8 tweedejaars VP studenten (combi verpleeghuis en
hulpvragers Handjehelpen).
• Project studentenbrigade: We streven ernaar om studenten van diverse
WO opleidingen te enthousiasmeren om gedurende een jaar (1x per
week/14 dagen) een maatje te zijn voor een ander
Idee/ lopend proces/ beginnend model/werkende situatie

Donateurswerving
Handjehelpen wordt gesubsidieerd door gemeenten (WMO/jeugd). Helaas
merken wij dat de plafonds bereikt zijn terwijl er wel steeds meer vragen
van kwetsbaren op ons af komen (zowel mensen die zichzelf melden als via
zorgaanbieders) Wij denken dat er mogelijkheden zijn om andere
financieringsbronnen aan te boren. Service clubs en inwoners van de
provincie Utrecht willen we gaan enthousiasmeren om het Handjehelpen
effect te gaan ondersteunen. Het plan daarvoor wordt gemaakt met zeer
ervaren communicatie deskundigen.
Wie van jullie is deelnemer van een serviceclub en zou hier eens verder over
willen praten? Of heeft andere ideeën/netwerken om met ons mee te
denken?
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HANDJEHELPEN (2) (UITWERKING VOORKOMEN, VERVANGEN, VERBINDEN)
Handjehelpen- Voorkomen
• Project kwetsbare jongeren in
Stichtse Vecht

• Project Eigenwijs op reis

• Gast/logeergezinnen

Jongeren die niet meer naar school gaan. Door koppelingen met
(passende) stagiairs lukt het om de jongeren weer in beweging te
krijgen. Vanuit aansluiting bij de leefwereld van de jongere en door de
tijd en aandacht die er is en die vaak ontbreekt bij formele zorg.
Kinderen die met een busje naar speciaal onderwijs gaan, zelfstandig
leren reizen. In een aantal maanden leren kwetsbare kinderen zelf de
weg naar school te fietsen, dan wel met OV te gaan. De resultaten zijn
prachtig: voor zowel de kinderen die veel zelfstandiger worden en los
komen van “het busjes stigma” als voor de ouders.
Vrijwillige logeergezinnen hebben 1x per maand een kwetsbaar kind te
logeren. Soms heeft het kind zelf een beperking, soms groeit het op in
een moeilijke situatie waarbij het heel fijn is om een weekend in de
maand in een “normaal” gezin te zijn.

Handjehelpen- Vervangen
Afschalingsprojecten

•

Afschalingsprojecten met o.a. Lister, Abrona en Youke: door in ambulante situaties
samen op te trekken (ambulant begeleider en stagiair/vrijwilliger van
Handjehelpen) blijkt dat er ca 20% in tijd bespaard kan worden (bron
samenwerking Abrona/Handjehelpen). De stagiair komt wekelijks en doet allerlei
zaken waar de ambulant begeleider geen tijd voor heeft. Na een aantal maanden
blijkt dit positief voor de cliënt en heel vaak ook voor het behandelplan waardoor
cliënt tevreden is én er tijd bespaard wordt door de ambulant begeleider.
Met Lister is dit in 2019 opgestart en er is besloten dat we in 2020 het gaan
vergroten. Meer cliënten van Lister zullen een maatje van Handjehelpen krijgen.
Overigens niet met het doel om af te schalen, maar om het lijntje met de
maatschappij te houden.

Handjehelpen- Verbinden
• Ketenstages

• Project studentenbrigade

Ketenstages: stagiairs van Hogescholen een stage aanbieden die zowel bij de
formele zorg als bij informele zorg plaatsvindt. We starten in februari met 8
tweedejaars VP studenten (combi verpleeghuis en hulpvragers Handjehelpen). We
zijn met andere partijen in gesprek, bijv. Incluzio en WSG om dit te gaan
waarmaken. Hogescholen zijn enthousiast.
Op deze manier dragen we bij aan betere professionals: zij die weten wat er
achter de voordeur gebeurt, wat het betekent om met een chronische ziekte te
leven, een gezin te hebben als je beperkt bent, kinderen met beperkingen te
hebben etc.
We streven ernaar om studenten van diverse WO opleidingen te enthousiasmeren
om gedurende een jaar (1x per week/14 dagen) een maatje te zijn voor een ander.
Afhankelijk van eigen interesse zoeken we een passende hulpvraag. Op deze
manier leren de “managers van de toekomst” de andere kant van de maatschappij
kennen. De kloof tussen kans rijk en kans arm willen we voor hen daarmee in elk
geval zichtbaar maken. En vaak weten deze jonge mensen niet wat er aan “die
kant van de samenleving” gebeurt.
We hebben hiervoor een project geschreven maar we hebben nog niet alle
fondsen binnen. Wie wil er meedoen, waarbij we maatjes ook koppelen aan jullie
(extramurale) cliënten?
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HOGESCHOOL UTRECHT – NEXT STEP

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Hogeschool Utrecht
Project Zorg en Welzijn in woonzorgaanbod, onderdeel Next Step HU-klinieken.
Voor wie (doelgroep)

Studenten, professionals, bewoners/cliënten en docenten

Wat is de essentie?

Het woonzorgaanbod voor ouderen is erg veranderd en ouderen blijven
langer zelfstandig wonen. Niet voor alle ouderen is er nu passend
woonzorg aanbod beschikbaar. Welke hiaten zijn er in het huidige
woonzorgaanbod voor ouderen die opgevuld zouden kunnen worden
door een samenwerking van een zorginstelling met Hogeschool Utrecht?
Hoe kan Hogeschool Utrecht met studenten en docenten bijdragen aan
een nieuwe benadering en uitvoering van woonzorgaanbod voor
ouderen dat nu ontbreekt of tekortschiet?

Welk effect beoog je?

Studenten gezondheidszorg en Social Work, professionals, bewoners en
docenten werken samen aan vraagstukken rondom invulling van wonen
en zorg voor ouderen, om een hiaat in het woonzorgaanbod op te vullen.
We willen daarbij aansluiten op woonzorg-vraagstukken van instellingen
en ouderen waar nu niet in wordt voorzien. Doel: verbeteren van
gezondheid en sociale kwaliteit in een bepaalde woonzorgcontext. In de
aanpak hiervan kunnen professionals/-studenten uit het gezondheids- en
sociaal domein elkaar versterken. Gezamenlijk leren en innoveren,
geschraagd met onderzoek. Uitbreiding naar studenten van andere
opleidingen en/of niveaus op basis van de woonzorgvraagstukken
behoort op termijn tot de mogelijkheden.
Nee

Voorkomen
Vervangen
Verplaatsen
Verbinden

Stadium

Nee
Nee
Ja, omdat het om een interprofessionele aanpak gaat van een
maatschappelijk woonzorgvraagstuk voor ouderen. De kolommen tussen
zorg en welzijn willen wij verbinden met elkaar, zodat er een nieuwe
manier van werken/denken rondom wonen en zorg kan ontstaan. Op
locatie met een samenwerkingspartner gaan studenten, docenten en
professionals samen aan de slag met (toekomstige)bewoners om het
‘ideale’ woonzorgverblijf te ontwerpen en uit te voeren. Docenten en
studenten zullen op die woonzorglocatie aanwezig zijn om samen te
werken. Later zullen ook het onderzoek en eventueel studenten van
andere opleidingen en/of niveaus nog aansluiten in overleg met de
samenwerkingspartner.
beginnend model

Met wie?

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

•

Wie doet/doen al mee?

•

Geef me een compliment

Welk hiaat is er momenteel binnen het woonzorgaanbod voor ouderen
waar Hogeschool Utrecht samen met een instelling invulling aan zou
kunnen geven? Welke instelling zou dit project samen met Hogeschool
Utrecht verder willen verkennen?
Hogeschool Utrecht doet mee en de gemeente heeft aangegeven grote
belangstelling te hebben voor dit project.
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DE HOOGSTRAAT – JAN VAN RIJN KINDERFYSIOTHERAPIE

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Rob Beuse – De Hoogstraat
Initiatief/project:

Jan van Rijn kinderfysiotherapie

Voor wie (doelgroep):

In 2018 heeft De Hoogstraat de bestaande kinderfysiotherapiepraktijk
Jan van Rijn overgenomen. JvR is een gespecialiseerde praktijk die
eerstelijnszorg biedt aan, vooral heel jonge, kinderen met een medische
beperking (en hun ouders). Een deel van die kinderen wordt op enig
moment naar De Hoogstraat verwezen voor medisch specialistische zorg.
JvR/De Hoogstraat wil geleidelijk haar adherentie uitbreiden naar de
gehele regio Utrecht en nieuwe onderdelen aan het zorgpakket gaan
aanbieden op geleide van de vraag bij patiëntjes, ouders en
schoolorganisaties (bijvoorbeeld naast fysiotherapie ook ergo- en
logopedie.

Wat is de essentie?
Welk effect beoog je? (beschrijf kort waar het
aan bijdraagt)

Het doel van de overname van JvR is (mede) om te onderzoeken of het
mogelijk is om specialistische revalidatiekennis en –kunde aan te bieden
in de eerste lijn en de verwijsstromen naar de voorzieningen van De
Hoogstraat kwalitatief beter te sturen en in eigen beheer te nemen.

Voorkomen

Ja, voorkomen wordt dat de patiëntjes onnodig worden verwezen naar
De Hoogstraat voor poliklinische dagbehandeling of zelfs opname.
Andersom: door te bewegen in het eerstelijnsnetwerk kunnen we
kinderen die medisch specialistische zorg nodig hebben eerder
signaleren.
Nee, niet direct. Op de langere termijn is denkbaar dat niet alleen kennis
maar ook msr-behandeling in de eerstelijn wordt aangeboden. Op dit
moment gaat het vooral om het verspreiden van kennis en het goed in
kaart brengen van relevante vraag.
Nee, zie boven.

Vervangen

Verplaatsen
Verbinden

Stadium
Met wie?

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

Ja, JvR verbindt de verschillende ketenonderdelen rondom De
Hoogstraat.
werkende situatie
zorgverzekeraars
Advies, meedenken: Wat bij de ontwikkeling van JvR vooral ingewikkeld
is, is het netwerk (en de cultuur) van het onderwijs. Daarin kan de
bestuurstafel wellicht geen advies geven. Een wat kleinere vraag zou
kunnen zijn: we hebben de indruk dat de allochtone bevolking in ons
werkgebied minder zorgvraag heeft dan dat je zou verwachten op basis
van gemiddelde adherentiestatistiek. Er zijn studies die erop wijzen dat in
andere culturen het schaamtegevoel voor kinderen met een beperking
groter is dan in het ‘westen’. Zijn daar ervaringen mee?
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DE HOOGSTRAAT - DE OVERSTAP

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Rob Beuse, De Hoogstraat
Initiatief/project

De Overstap

Voor wie (doelgroep):

De Overstap is een, door De Hoogstraat en InteraktContour (VG-instelling)
samen ontwikkeld, bedrijfsonderdeel van InteraktContour, gevestigd op de
eerste etage van De Hoogstraat, bedoeld voor revalidanten die ofwel na
een afgeronde klinische revalidatiebehandeling bij De Hoogstraat nog niet
naar huis (of vervolg zorg) kunnen ofwel om medische redenen nog niet
gereed zijn voor klinische opname en behandeling bij De Hoogstraat. Er is
op dat moment geen indicatie voor klinische medisch specialistische
revalidatie, maar wel een indicatie voor Eerstelijns Verblijf of Wet
Langdurige Zorg.
Het beoogde effect is om de schotten in de zorgketen van revalidatiepatiënten weg te nemen en een vlotte doorstroming te creëren van acute
opname in het ziekenhuis, via revalidatiebehandeling en eerstelijnsverblijf
naar een zelfstandig bestaan thuis. Het is een concept dat zowel de voorals de achterdeur van De Hoogstraat moet openhouden en de patiënt
optimaal te trainen voor terugkeer naar de eigen thuissituatie.

Wat is de essentie?
Welk effect beoog je?

Voorkomen

Vervangen
Verplaatsen
Verbinden

Stadium
Met wie?

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

Ja, voorkomen wordt dat de patiënt onnodig lang in het ziekenhuis of het
revalidatiecentrum ligt en daar geen passende behandeling meer krijgt.
Met als gevolg: verlies van conditie en vaardigheden. (‘verkeerd bed
problematiek’)
Ja, de ELV/WLZ indicatie leidt tot vervanging van (zeer dure) medisch
specialistische verpleegdagen
Ja, de Overstap is een vorm van ziekenhuis—verplaatste zorg waarin wel
24uurs-zorg en veiligheid wordt geboden, maar vanuit een geheel andere
bekostigingssystematiek en een andere doelstelling.
Ja, de Overstap verbindt de verschillende ketenonderdelen rondom De
Hoogstraat.
werkende situatie
InteraktContour, Medtzorg, zorgverzekeraars
Advies/meedenken. Naast het goed scheiden van de medische
verantwoordelijkheid, is vooral de zorgzwaarte van de te plaatsen
patiënten een permanent knelpunt. De partnerorganisatie kan niet
terugvallen op andere klinische bedrijfsonderdelen binnen de eigen muren
en is dus vaak afhankelijk van de specialistische kennis van De Hoogstraat
en bijvoorbeeld Medtzorg. Dat beperkt de opnamemogelijkheden en
brengt dus het functioneren van de keten in gevaar. Welke mitigerende
stappen zijn er denkbaar?
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RAVU – REGIONAAL ZORG COÖRDINATIECENTRUM

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Jack Versluis, RAVU
Initiatief/project

Regionaal Zorg Coördinatiecentrum

Voor wie (doelgroep)

•
•

Vervangen

Mensen met een acute zorgvraag
Zorgverleners met een inhoudelijke vraag over cliënten en beschikbare capaciteit in de
regio
Regionaal coördineren en organiseren van de zorgverlening aan mensen met een acute
zorgvraag [triage, regie vervolgzorg, inzicht geven van beschikbare bedden en transfer].
In regio Utrecht een zorgcoördinatie centrum (ZCC) opzetten dat ervoor zorgt dat
patiënten zo snel mogelijk de juiste zorg krijgen, van de juiste zorgverlener op het juiste
moment en op de juiste plek. Een coördinatiepunt dat zorgverleners ontzorgt, werkdruk
verlaagt en de kwaliteit van ketenzorg verhoogt.
• Doorverwijzingen van patiënten omdat ze verkeerde ingangsloket bellen.
• Onnodig opnemen in ziekenhuis van oudere en kwetsbare mensen.
• Onnodige consulten/visites huisartsen(posten) door multidisciplinaire triage.
• Onnodige verplaatsingen van patiënten per ambulance.
• Verkeerde bedproblematiek in ziekenhuizen.
• Hoge werkdruk door betere spreiding van patiënten in tijd en plaats.
• Multidisciplinaire triage in plaats van monodisciplinair

Verplaatsen

•

Wat is de essentie?
Welk effect beoog je?

Voorkomen

Verbinden

Stadium
Met wie?

Digitale oplossingen maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënt niet altijd fysiek
naar de professional hoeft én andersom (monitoring op afstand, diagnostiek aan huis)
• Het verbinden van de zorgprofessionals die vanuit hun eigen kennis en expertise de
patiënt zo goed mogelijk trachten te behandelen en verzorgen. Door het op
onderdelen herontwerpen van de gezamenlijke zorgprocessen en het toepassen en
delen van de juiste digitale patiënten en logistieke informatie zal het zorgproces
efficiënter worden ingericht. Het inrichten van een zorgcoördinatie centrum zal ook
aanzetten tot het multidisciplinair leren en verbeteren.
In ontwikkeling en in oprichting Q2 2020
Ziekenhuizen, VVT, ambulance, GGZ, verloskundigen en huisartsen

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

•
•
•

Naadloze en snelle informatievoorziening (en dat is een uitdaging in het huidige
AVG-klimaat)
Regiovisie van de zorgverzekeraar
Een gedeelde/geadopteerde ambitie van de zorgaanbieders in de regio
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REINAERDE E.A. – RECREATIEVE DAGACTIVERING
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SALTRO – GEZONDHEIDSLAB

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door Saltro
Initiatief/project

GezondheidsLab

Voor wie (doelgroep)

Voor eerstelijnspatiënten die via de huisarts voor diagnostiek zijn
doorverwezen naar een diagnostisch centrum
Diagnostiek met beoordeling én advies van medisch specialisten in
een one-stopshopmodel dichtbij de patiënt (in de wijk). De huisarts
behoudt de regie. Door middel van zorgpaden is er binnen 24 uur
duidelijk hoe de vervolgbehandeling eruit kan zien.

Wat is de essentie?

Welk effect beoog je?

minder verwijzingen naar de 2e lijn (kan minder kosten
betekenen)
- zorg op de juiste plek door bovenstaande
- snelle diagnose waardoor snel een adequate behandeling ingezet
kan worden (erger wordt voorkomen)
- hoge patiënttevredenheid
- bevorderen van eigen regie bij patiënt
- verbeteren samenwerking 1e en 2e lijn zorgverleners
- dubbel diagnostiek voorkomen
- uitsluitend diagnostiek aanbieden die nodig is (maatwerk).
- onnodige verwijzingen
- verergeren van de aandoening
- onnodige kosten.
Ja, zorg van de tweede naar de eerste lijn.
-

Voorkomen
Vervangen
Verplaatsen
Verbinden

Stadium
Met wie?

Vraag voor 10-uurs:
•

Wat heb ik nodig?

•

Geef me een compliment

Ja minder tweede lijnpatiënten die ook door huisarts behandeld
kunnen worden of waarbij een aandoening uitgesloten kan worden
zodat geen verwijzing nodig is.
Ja:
- Door het maken van samenwerkingsafspraken tussen
zorgverleners eerste en tweede lijn
- Door scholing te organiseren voor aanvragers, gegeven door
specialisten
werkende situatie met een zestal zorgpaden en reguliere diagnostiek
(KC, MMB en functieonderzoek)
Met meerdere zorggroepen uit de regio’s en de lokale ziekenhuizen,
dit alles samen met Saltro
Vraag: als je uitgaat van de volgende feiten:
- uitwisseling van gegevens bij doorverwijzing naar 2e lijn blijft
lastig
- bekostiging blijft achter waardoor ontwikkeling van zorgpaden
stagneert en effecten niet meetbaar zijn
- wisselende belangen in netwerk (opbrengsten en kostendragers).
Hebben de leden van de bestuurstafel ideeën/tips om dit verder te
brengen?
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VECHT & IJSSEL E.A. – ONUE – OUDEREN GENEESKUNDIG NETWERK UTRECHT

Voorkomen, vervangen, verplaatsen en verbinden: hoe dan?
Ingevuld door: Vecht & IJssel - ONUe
Initiatief/project

Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerste lijn van (ONUe)

Voor wie (doelgroep)

Kwetsbare ouderen die nog thuis wonen

Wat is de essentie?
Welk effect beoog je?)

Voor veel thuiswonende ouderen kan de expertise van een arts of andere
behandelaar die gespecialiseerd is in ouderen, bijdragen aan hun kwaliteit van
leven en de mogelijkheid langer thuis te blijven wonen. De huisarts kan zo’n
specialist inschakelen, maar op dit moment weten nog niet alle huisartsen zo’n
behandelaar te vinden. Ook is het belangrijk dat er altijd een deskundige
beschikbaar is als de huisarts iemand nodig heeft om een oudere direct goed te
woord te kunnen staan. Geen gemakkelijke opgave, want aan artsen en
psychologen die gespecialiseerd zijn in ouderengeneeskunde is al jaren een
tekort.

Voorkomen

Ja, met het vroegtijdig betrekken van een specialist op het gebied van
ouderengeneeskunde in de thuissituatie wordt ingezet op het voorkomen van
ziekenhuisopnames, het sneller oplossen of voorkomen van crisissituaties,
voorkomen van verkeerde bedproblematiek en het versoepelen van de
doorstroom (inclusief de daarbij behorende kostenbesparing).
Ja, vervangen van specialistische behandeling van ouderen in de thuissituatie
vervangt deels opname, behandeling in ziekenhuis en ouderenzorg, verkeerde
bedproblematiek, etc.
Ja, met de inzet van specialistische behandelzorg in de thuissituatie wordt
beoogd de kwetsbare ouderen de mogelijkheid te geven langer thuis te blijven
wonen.
Ja, de verbinding tussen de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde /
psycholoog wordt met dit initiatief versterkt.
Idee/ lopend proces/ beginnend model/werkende situatie

Vervangen
Verplaatsen
Verbinden

Stadium
Met wie?

Door samen te werken willen de Utrechtse zorgorganisaties Axioncontinu,
Careyn, Vecht en IJssel, Bartholomeus Gasthuis en de landelijke behandeldienst
Novicare inspringen op de behoefte van de Utrechtse huisartsen. Samen kunnen
zij meer continuïteit bieden en is er meer slagkracht om het netwerk op de kaart
te zetten bij de huisartsen in Utrecht Stad. Met draagvlak vanuit het Zilveren
Kruis, zorgkantoor en regionale organisaties bezegelden zij op 9 september 2019
hun samenwerking door het tekenen van een overeenkomst. Ook mochten zij
hun handtekening zetten onder een overeenkomst met het
samenwerkingsverband Huisartsen Utrecht Stad (HUS).

Vraag voor 10-uurs:
•
•
•

Wat heb ik nodig?
Wie doet/doen al mee?
Geef me een compliment

Op welke wijze kan het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht (ONU) haar
bekendheid vergroten bij de huisartsen? Op welke wijze kan de Bestuurstafel
Gezond Utrecht hierin een rol spelen?
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