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SAMENVATTING 

Dit beleidsplan geeft onze koers binnen het veranderende zorglandschap voor 2022-2024 aan en biedt 

invulling aan thema’s zoals de transitie in de chronische zorg, de vernieuwingen in de ouderenzorg, 

digitalisering als ook de verbinding met gemeente, welzijn en sociaal domein. De focus ligt de komende 

jaren op het verbeteren en vernieuwen van de eerstelijnszorg zodat de inwoners van Noordwest-Utrecht 

verzekerd blijven van kwalitatieve, persoonsgerichte en toegankelijke zorg. 

 

Wat gaan we doen? 

RegiozorgNU zet zich in om inwoners en zorgverleners te helpen samen te werken aan een betere 

gezondheid, t.b.v. de continuïteit en kwaliteit van zorg in de eerste lijn. 

Wij: 

• Faciliteren en ontzorgen eerstelijns zorgverleners t.b.v.:  

o Samenwerking tussen patiënt en zorgverleners; 

o Meer tijd voor de (complexe) patiënt;  

o Het versterken van de eigen regie en verantwoordelijkheid van de patiënt;  

o Een verschuiving van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. 

• Organiseren netwerkzorg & multidisciplinaire samenwerking, in de wijk en over de domeinen 

heen. 

 

Hoe gaan we dat doen? 

Samenwerking:  

• Binnen de eerste lijn tussen praktijken, wijken en de regio-organisatie; 

• Multidisciplinaire samenwerking in de wijk; 

• Domein overstijgend samenwerken met VVT, tweede lijn, GGZ, sociaal domein en meer. 

Doorontwikkeling integrale zorgprogramma’s:  

• Chronische zorg, ouderenzorg, GGZ & jeugd, gezondheidsbevordering op wijkniveau;  

• Inzet op persoonsgerichte zorg en het andere gesprek; 

• Proactieve en populatiegerichte zorg.  

Innovatie: 

• Juiste zorg op de juiste plek; 

• Inzet op digitalisering en gedeeltelijk online behandelen; 

• Innovatieprojecten. 

Organisatie: 

• Inzet van wijkmanagement;  

• Inzet op scholing en deskundigheidsbevordering. 
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Regioplan in beeld (bekijk ook online) 

 

https://regiozorgnu.nl/wp-content/uploads/2021/12/RegiozorgNu_samenvatting_regioplan.pdf
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VOORWOORD 

Voor u ligt het beleids- en regioplan van RegiozorgNU. De gezondheidszorg in Nederland staat de 

komende jaren voor grote uitdagingen waarbij de houdbaarheid van de zorg onder druk staat. De 

toenemende zorgvraag en schaarste aan personeel en middelen zorgen ervoor dat we, als we niets 

doen, onze zorg niet op het huidige niveau kunnen houden. Dit vraagt om verandering en innovatie met 

de nadruk op preventie, verplaatsing en verschuiving van zorg. Gezondheidswinst, toegankelijkheid van 

zorg, verlaging van werkdruk, behoud van werkplezier en beheersing van de zorgkosten zijn daarbij 

belangrijke uitgangspunten.  

Dit beleidsplan geeft onze koers binnen dit veranderende zorglandschap aan en biedt invulling aan 

thema’s zoals de transitie in de chronische zorg, de vernieuwingen in de ouderenzorg, digitalisering als 

ook de verbinding met gemeente, welzijn en sociaal domein. De focus ligt de komende jaren op het 

verbeteren en vernieuwen van de eerstelijnszorg zodat de inwoners van Noordwest-Utrecht verzekerd 

blijven van kwalitatief goede en toegankelijke zorg. 

Proces 
Dit regioplan is tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokkenen en belanghebbenden in de 

regio. We zijn gestart met een gezamenlijke strategiedag in het voorjaar, waarop we met elkaar de koers 

voor de komende jaren verkend hebben. Vervolgens zijn diverse inhoudsexperts met de thema’s uit dit 

plan aan de slag gegaan. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van allerlei data m.b.t. onze regio, bv. de 

Regiobeelden van Zilveren Kruis, NIVEL, het Capaciteitsorgaan, allecijfers.nl en natuurlijk de door 

onszelf verzamelde data. Door het plan bottom-up tot stand te laten komen, in samenwerking met onze 

wijksamenwerkingsverbanden, multidisciplinaire domein-overstijgende werkgroepen, kaderartsen, 

NUGezond (multidisciplinair bestuurlijk adviesgremium), wijkcoördinatoren, programmaleiders, 

bestuurders en meer betrokkenen, zijn wij gekomen tot een regionaal gedragen beleidsplan, ‘Samen op 

Koers!’. 

Leeswijzer 
Dit regioplan bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zijn de missie, visie, ambitie en 

strategie opgenomen. In het tweede hoofdstuk wordt het regiobeeld besproken. Er is ruim aandacht 

besteed aan de situatie in de regio betreffende populatie, zorgvraag, arbeidsmarkt en 

deskundigheidsbevordering. In hoofdstuk drie zijn de zorginhoudelijke speerpunten m.b.t. chronische 

zorg, ouderenzorg, GGZ en acute zorg verder uitgewerkt. Deze onderwerpen zijn steeds in kleine 

multidisciplinaire werkgroepen ontwikkeld en daarna met NUGezond in zijn totaliteit afgestemd. In 

hoofdstuk vier wordt aandacht besteed aan hoe RegiozorgNU invulling geeft aan het toekomstbestendig 

maken van de eerstelijnszorg in Noordwest Utrecht. Er is daarbij onder meer aandacht voor juiste zorg 

op de juiste plek, zorgvernieuwing en ICT/digitalisering. Tot slot gaat hoofdstuk vijf over de inrichting 

van de organisatie om invulling te geven aan dit plan. 
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1. Missie, visie en strategie  

 Over RegiozorgNU 
RegiozorgNU is de regionale organisatie in Noordwest-Utrecht en staat voor krachtige eerstelijnszorg. 

Zij heeft zich als doel gesteld de integrale zorg in de regio te organiseren met optimale afstemming in 

wijk- en regio-gebonden zorgprogramma’s. Met als resultaat de verbetering van de uitkomsten van zorg 

vanuit het perspectief van de patiënt. 

De regio ondersteunt daarbij de eerstelijns zorgverleners in de regio en de wijken bij de organisatie en 

implementatie. Innovatie en samenwerking zijn belangrijke uitgangspunten. Het resultaat is kwalitatief 

hoogwaardige en betaalbare zorg dichtbij de patiënt met optimale mogelijkheden voor eigen regie en 

verantwoordelijkheid. 

De regio-organisatie is na een gedegen voorbereiding en afstemming in 2020 van start gegaan. De 

organisatie komt voort uit zorggroep KetenzorgNU, de voormalige GEZ- en OWZ-organisaties. De regio-

organisatie is onderdeel van Coöperatie ZorgNU. 

 

 Missie – waar staan we voor? 
RegiozorgNU staat voor de versterking van de eerstelijns zorg en heeft als missie: 

We werken vanuit de volgende Kernwaarden:  

1. Samen sterk – we vormen een collectief en werken samen in de eerstelijnszorg in Noordwest 

Utrecht, gericht op samenhangende integrale zorg 

2. Persoonsgericht – zorg die rekening houdt met wensen, mogelijkheden en het vermogen 

van de mens  

3. Eigenaarschap – verantwoordelijkheid en actieve betrokkenheid van zorgverleners en 

patiënten 

4. Toekomstgericht – we kijken vooruit en anticiperen tijdig op wat ons te wachten staat 

5. Focus op resultaat – we maken waar wat we zeggen, zijn betrouwbaar in uitvoering en 

aanspreekbaar op resultaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij helpen inwoners en zorgverleners samen te werken aan een betere gezondheid. 
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 Visie & Ambitie – waar streven we naar? 

De sector staat voor een gezamenlijke uitdaging om de zorg anders in te richten en te organiseren. De 

samenleving gebruikt steeds meer zorg, er is sprake van vergrijzing, toenemende welvaart en 

technologische ontwikkelingen. Dit maakt dat de zorgvraag ook de komende decennia blijft stijgen. 

Tegelijkertijd zorgt de krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat de houdbaarheid van de zorg meer en meer 

onder druk komt te staan. Gezondheidswinst, toegankelijkheid van zorg, verlaging van werkdruk, 

behoud van werkplezier en beheersing van de zorgkosten zijn onze uitgangspunten.  

In Noordwest-Utrecht stellen we de patiënt centraal door persoonsgerichte zorg te leveren. 

Zelfredzaamheid en eigen regie zijn uitgangspunten. We zien de patiënt als geheel, niet enkel wat het 

medisch domein behelst. Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands persoonlijke 

behoeften, wensen en voorkeuren, uiteraard binnen ieders mogelijkheden. De zorgverleners benaderen 

de persoon niet als patiënt, maar als mens. 

Een hogere organisatiegraad, goede infrastructuur en een betere ondersteuning van de 

zorgprofessionals is essentieel voor een goed functionerende eerste lijn. Met als doel dat inwoners een 

goede toegankelijkheid hebben tot de zorg en daarbij persoonsgerichte, kwalitatieve en doelmatige zorg 

ontvangen. 

 

 

 Strategisch kader – hoe komen we daar? 
RegiozorgNU heeft zich als doel gesteld de integrale zorg in de regio met optimale afstemming in wijk- 

en regio-gebonden zorgprogramma’s te organiseren. Met als resultaat de verbetering van de uitkomsten 

van zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Gezondheidszorg waarin we mensen met een 

aandoening niet zozeer vanuit een ziekte oriëntatie willen benaderen, maar waar de nadruk ligt op het 

vergroten en behouden van de eigen gezondheid; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Niet 

een patiënt met een probleem, maar een mens met eigen invloed op zijn gezondheid. Dit vraagt een 

andere houding en aanpak, niet alleen oplossingsgericht werken, maar ook coachend. De zorgverlener 

en de ‘patiënt’ zijn gelijkwaardig en werken samen aan gezondheid.  

Vanuit brede samenwerkingsverbanden, waarin verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn, wordt 

het bestaande en lokaal herkenbaar netwerk verder uitgebouwd en een geïntegreerd en samenhangend 

zorgaanbod geleverd. Het netwerk is herkenbaar en bereikbaar voor andere partners in de wijk: 

Thuiszorg, extramurale GGZ, gemeente en wijkteam. Tevens is er sprake van optimale samenwerking: 

professionals kennen elkaar, weten elkaar te vinden en zijn herkenbaar voor de patiënten, vaste 

gezichten en continuïteit in persoon. Het zorgaanbod sluit aan bij de behoefte van de populatie, waarbij 

professionals in dialoog zijn met patiënten en daardoor weten wat zij willen. Dit vraagt van de 

samenwerkingsverbanden flexibiliteit en wendbaarheid. IT-instrumenten zoals het PGO voor de patiënt 

ondersteunen de behandelrelatie. Dit betekent tevens aandacht voor de gezondheidsvaardigheden van 

de patiënt en de coaching daarop. 

Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg, dichtbij de patiënt en met 

optimale mogelijkheden voor eigen regie en verantwoordelijkheid.  

Dit doen wij door de zorgverleners optimaal te faciliteren en door de patiënt centraal te 

stellen, waarbij de regie waar mogelijk bij de patiënt ligt. We focussen daarbij niet alleen op 

ziekte en zorg maar ook op gezondheid en gedrag. 
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De regio-organisatie ondersteunt daarbij de eerstelijnszorgverleners in de regio en de wijken bij de 

organisatie en implementatie. Onder eerstelijnszorgverleners verstaan wij huisartsen(praktijken), 

apothekers, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten en verloskundigen. Innovatie en 

samenwerking zijn belangrijke uitgangspunten. RegiozorgNU creëert een innovatieve cultuur, vanuit de 

overtuiging dat dit essentieel is om in de toekomst goede eerstelijnszorg te kunnen blijven leveren. Er 

is oog voor toekomstbestendige eerstelijnszorg. We creëren kansen voor bijvoorbeeld digitale 

mogelijkheden en taakdelegatie die de zorgverlening kunnen ondersteunen, met behoud van kwaliteit 

en de kernwaarden. 

De eerstelijnszorgverleners en RegiozorgNU hebben een sterke positie in het regionale zorgveld. De 

regio-organisatie is hét aanspreekpunt voor eerstelijnszorg in Noordwest-Utrecht en behartigt de 

belangen van de actief betrokken achterban. Er wordt samengewerkt met verschillende domeinen, zoals 

het ziekenhuis, de VVT, GGZ en de vijf gemeentes en het sociaal domein, maar ook met de 

zorgverzekeraar(s). In de gesprekken over financiering van zorg met verzekeraar(s) en gemeentes 

streven we naar meerjarenafspraken en maximale flexibiliteit voor de betrokken zorgverleners. We 

streven  naar een meerjarenbeleid en duurzame resultaatafspraken met een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 
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2. Regiobeeld  

De regio Noordwest Utrecht beslaat een groot gebied van Woerden & Montfoort in het zuiden tot en met 

de Ronde Venen in het noorden, met aan de oostrand de vechtgemeenten en in het midden de “oude” 

dorpskernen van Harmelen en Vleuten, de Meern. De indeling van deze regio is gebaseerd op de oude 

indeling van District Huisartsen Verenigingen.  

 

2.1. Regioschets 
In de regio Noordwest Utrecht wonen circa 250.000 mensen. Het is 

verstedelijkt platteland dat qua populatie, wooninfrastructuur en 

cultuur duidelijk is te onderscheiden van Leidsche Rijn. Komende 15 

jaar gaat de regio nog een flinke groei doormaken, omdat er m.n. in 

Leidsche Rijn veel nieuwbouw bij komt.  

Er zijn 115 gevestigde huisartsen werkzaam, er is één algemeen 

ziekenhuis (St. Antonius Ziekenhuis), één grote GGZ-instelling 

(Altrecht), veel kleine basis-GGZ organisaties en een aantal grote tot 

middelgrote VVT-aanbieders (waaronder Careyn, AxionContinu en De 

Rijnhoven).  

In onderstaande grafiek is te zien dat de regio van RegiozorgNU voor 

wat betreft leeftijdsopbouw goed overeen komt met het landelijk 

gemiddelde. Enkel in Leidsche Rijn wijkt onze regio sterk af van dit 

gemiddelde, daar hebben we te maken met een grote groep 25-45 

jarigen en een relatief kleine groep 65+’ers. RegiozorgNU heeft te maken met ongeveer 17.300 ouderen 

(75+’ers) in het verzorgingsgebied. Er wordt daarnaast zorg geleverd aan ongeveer 10.000 diabetes 

patiënten (DM), 10.000 patiënten met hart- en vaatziekten (CVRM) en 2.000 longpatiënten (COPD).   

 

Bron: Allecijfers.nl 

 

In de regio hebben we te maken met vijf gemeenten: Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Montfoort, 

Woerden en Utrecht. In iedere gemeente zijn één of meerdere wijksamenwerkingsverbanden opgericht. 

In hoofdstuk 5.2 wordt dieper ingegaan op het wijkmanagement en de verhouding tussen de regio-

organisatie, de wijksamenwerkingsverbanden en de praktijken. 

 

Stichtse Vecht 

De gemeente Stichtse Vecht is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en 

Maarssen. De gemeente Stichtse Vecht heeft ruim 65.000 inwoners. De populatiesamenstelling 
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vertoont geen grote afwijkingen van de gemiddelde landelijke trend, wel zijn de hogere inkomensklassen 

oververtegenwoordigd. Binnen de gemeente Stichtse Vecht zijn er 4 samenwerkingsverbanden:  

• Stichting Vechtverband 

• Eerstelijnscentrum Maarssenbroek (ELCM) 

• Gezondheidscentra Maarsenbroek (GCM) 

• Zorg op één Lijn Maarssen 

De Ronde Venen 

De gemeente De Ronde Venen is ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten 

Abcoude en De Ronde Venen en heeft ruim 44.500 inwoners. Het gedeelte wat tot de regio behoort 

betreft Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht, beslaat een populatie van 33.000 en valt onder Zorg en 

Zekerheid gebied. Zorg en Zekerheid heeft aangegeven voor het O&I beleid in de Ronde Venen Zilveren 

Kruis te volgen. De populatiesamenstelling vertoont geen grote afwijkingen van de gemiddelde 

landelijke trend, wel zijn de hogere inkomensklassen oververtegenwoordigd. Binnen de gemeente 

Ronde Venen is er één samenwerkingsverband opgericht: 

• Samenwerkingsverband Wilnis en Vinkeveen. Tot dit samenwerkingsverband behoort tot op 

heden Mijdrecht niet 

Montfoort 

De gemeente Montfoort, met name bestaande uit de twee dorpskernen Montfoort en Linschoten, kent 

bijna 14.000 inwoners. De populatiesamenstelling vertoont geen grote afwijkingen van de gemiddelde 

landelijke trend. Binnen Montfoort is er één samenwerkingsverband opgericht: 

• Montfoort-Linschoten Gezond 

Woerden 

De gemeente Woerden kent ruim 46.000 inwoners. Binnen de gemeente Woerden valt Oudewater 

buiten ons verzorgingsgebied. De populatiesamenstelling vertoont geen grote afwijkingen van de 

gemiddelde landelijke trend. Binnen Woerden is er één samenwerkingsverband opgericht: 

• Woerden Gezond  

Utrecht 

De gemeente Utrecht kent ruim 359.000 inwoners, waarvan er 91.001 in het verzorgingsgebied van 

RegiozorgNU wonen. Dat zijn de inwoners van Leidsche Rijn (exclusief de patiënten ingeschreven bij 

SGU), Vleuten en de Meern. Het aantal inwoners in de gemeente Utrecht groeit sterk, met name in 

Leidsche Rijn verwachten wij een grote toename in het aantal inwoners. De populatiesamenstelling wijkt 

qua leeftijdsopbouw sterk af van de gemiddelde landelijke trend. In Utrecht hebben we te maken met 

een relatief grote groep binnen de leeftijdscategorie 25-45 jaar en relatief weinig 65+’ers. De gemeente 

Utrecht kent daarnaast de hoogst bevolkingsdichtheid binnen onze regio. Het is sterk verstedelijkt 

gebied, waar de andere gemeenten zich kenmerken als verstedelijkt platteland. Binnen ons 

verzorgingsgebied in Utrecht zijn er vier samenwerkingsverbanden opgericht: 

• Gezond Vleuten 

• Eerstelijns samenwerkingsverband de Meern 

• Samenwerkingsverband Leidsche Rijn  

• Fletio Cura 
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2.2. Arbeidsmarkt 
We hebben landelijk te maken met personeelstekorten in de zorg en dat is ook op de regio Noordwest 

Utrecht van toepassing. Bovendien kent de bevolkingsgroei als totaal een lichte groei en hebben we te 

maken met toenemende vergrijzing. Het tekort aan zorgverleners wordt dan ook vooral veroorzaakt door 

de groeiende zorgvraag. Deze ontwikkeling maakt dat het extra belangrijk is om ons regionaal in te 

zetten voor het opleiden en aantrekken van nieuwe zorgprofessionals.  

In deze paragraaf wordt toegelicht waar de knelpunten in onze regio gaan ontstaan en bij welke 

beroepsgroepen er een tekort verwacht wordt. 

Huisartsen 

Voor provincie Utrecht1 en omgeving kan met enige voorzichtigheid geschat worden wat de in- en 

uitstroom van huisartsen is over 5 en 10 jaar. Geschat wordt dat binnen 5 jaar 11% van de huisartsen 

uitstroomt en binnen 10 jaar 23% (ongeveer 150-180 huisartsen in 10 jaar). Dit wordt gecompenseerd 

door een geschatte instroom van ruim 69 huisartsen per jaar.  

Op basis hiervan zou de huidige huisartsen-capaciteit van 565 FTE toenemen tot 723 FTE over 5 jaar, 

en zelfs tot 890 FTE over 10 jaar. De stijging van de capaciteit (met 28%) in de komende 5 jaar, zou in 

de regio Utrecht ruimschoots voldoende zijn om de groei in de verwachte zorgvraag van 6,8% in 

dezelfde periode op te vangen. 

 

Bron: NIVEL & Prismant (2019) 

 

Waarnemende huisartsen 

Het aantal huisartsen in Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid en blijft dat de komende jaren 

nog doen. Echter, de groei ontstaat vooral door een toename van in het aantal hidha’s en vaste 

waarnemers. Dat blijkt uit onderzoek naar het aantal huisartsen en het aantal fte van huisartsen van het 

NIVEL (2017), maar zien wij ook terug in de praktijk. Ook het LHV-onderzoek ‘Hoe wil de huisarts 

dokteren?’ (2019) laat zien dat jonge huisartsen vaak eerst op diverse plaatsen ervaring willen opdoen 

en hun werkuren een beetje willen beperken. Dat is een beeld dat wij herkennen in onze regio, maar 

 
1 In samenwerking met het Capaciteitsorgaan wordt dit nog verder gespecificeerd voor onze regio (data nog niet 
beschikbaar op dit moment) 
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In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste kengetallen van RegiozorgNU weergegeven:  

• Verzorgingsgebied: Provincie (Noordwest) Utrecht 

• Aantal inwoners: 250.000, waarvan 217.000 in Zilveren Kruis gebied en 33.000 Zorg en 

Zekerheid 

• 5 Gemeenten: Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Montfoort, Woerden en Utrecht 

• 10 Samenwerkingsverbanden 

• Aantal DM patiënten 10.535 

• Aantal CVRM 9.721 

• Aantal COPD patiënten 1942 

• Aantal ouderen (75+’ers) circa 17.300 
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tegelijkertijd zien we dat het waarnemers soms niet lukt zich te vestigen in onze regio omdat 

praktijkhouders niet altijd kiezen voor associëren.  

RegiozorgNU zet zich in om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren voor waarnemend 

huisartsen. We binden vaste waarnemers aan onze regio en zorgen voor meer betrokkenheid. Zodat zij 

wanneer zij eraan toe zijn zich te vestigen, dit vanzelfsprekend in onze regio doen.   

POH’s & doktersassistenten 

Voor POH en POH-GGZ is vraag en aanbod in Utrecht en omgeving niet in evenwicht en volgt uit de 

prognoses een groot tekort. Ook voor de doktersassistenten worden forse tekorten verwacht. Voor alle 

drie de functes moet een groot aantal personen worden aangetrokken om deze tekorten op te vangen.  

Overige eerstelijnszorgverleners 

In de eerstelijnssamenwerkingsverbanden wordt ook samengewerkt met apothekers, fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en verloskundigen. Er wordt nauw samengewerkt om 

eventuele tekorten in bepaalde beroepsgroepen op te kunnen vangen en de gevolgen hiervan voor de 

toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te beperken. Met name de ontwikkelingen bij de pscyhologen 

baren zorgen, omdat de strcuturele tekorten binnen deze beroepsgroep eraan bijdragen dat er langere 

wachttijden ontstaan bij de GGZ en instroom vanuit de eerste lijn lastis is. 

Conclusie  

Hoewel regio Utrecht met haar centrale ligging nog relatief gunstig afsteekt bij de periferie van 

Nederland, blijkt het steeds moeilijker om aan goed en gekwalificeerd personeel te komen en staan 

vacatures langer open. Een krappe arbeidsmarkt betekent dat we ons in moeten zetten om een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat neer te zetten, goed werkgeverschap uit te dragen, maar ook dat we oog 

hebben voor een andere organisatie van de zorg. Denk hierbij aan digitalisering, taakdifferentiatie, de 

juiste zorg op de juiste plek en het stimuleren van het beschikbaar stellen van stage- en 

opleidingsplaatsen. 

 

 

 

 

 

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt 

weergegeven:  

• Tekorten op het gebied van POH’s en doktersassistenten, met name in deze laatste 

categorie zijn vraag en aanbod erg uit balans; 

• De verwachte capaciteit aan huisartsen zou voldoende moeten zijn om aan de verwachte 

zorgvraag te kunnen voldoen in regio Utrecht, indien het aantal opleidingsplaatsen in tact 

blijft; 

• Wel zien we een ontwikkeling dat een steeds grotere groep als waarnemend huisarts of 

hidha aan de slag gaat, in plaats van zich vestigt; 

• Er is een structureel tekort aan psychologen, dit zorgt ook voor langere wachttijden in de 

GGZ en problemen met de instroom vanuit de eerste lijn. 
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3. Integrale zorg 

In de afgelopen jaren zijn ketenzorgprogramma’s ontwikkeld om chronische patiënten de juiste, 

multidisciplinaire, kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden, waarin eerstelijnszorgverleners 

goed met elkaar samenwerken. Deze programma’s hebben veel opgeleverd, maar nu is 

doorontwikkeling nodig om de toenemende vergrijzing, complexiteit en multimorbiditeit het hoofd te 

bieden. 

In de regio streven we integrale zorg na en deze bestaat standaard uit de volgende drie pijlers: 

1. Persoonsgericht: Er wordt zorg geboden waarbij de mens in zijn leefwereld centraal staat. Niet 

alleen de medische behandeling, maar ook gedrag- en leefstijlverandering staan daarbij 

centraal. Persoonsgerichte zorg beïnvloedt het contact tussen professional en patiënt positief. 

De afgelopen jaren is de werkdruk steeds groter geworden en het contact met patiënten korter. 

Voor veel zorgverleners én patiënten is dit een onbevredigende ontwikkeling. Met 

persoonsgerichte zorg wordt de kracht van mensen benadrukt en ligt de focus minder op de 

afwezigheid van ziekte. En door minder te focussen op problemen en klachten en meer op wat 

nog wel kan. Door samen tot de kern te komen en minder aan symptoombestrijding te doen, 

ervaren zorgverleners en patiënten meer voldoening.  

2. Multidisciplinair en samenwerking in de wijk: Integrale zorg vraagt om een andere 

samenwerking met ketenpartners. Samenwerking tussen verschillende hulpverleners is 

belangrijk. Niet alleen samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners en de verpleging en 

verzorging, maar juist ook samenwerking met het sociaal domein (gemeente, welzijn, 

vrijwilligerswerk) is essentieel. Integrale zorg lever je met een team van professionals op 

patiëntniveau. Dit vraagt vooraf een inspanning op praktijk- wijk- en regioniveau. 

Wijksamenwerkingsverbanden organiseren multidisciplinaire zorg en ondersteuning in de wijk. 

De initiatieven zijn gericht op het voorkomen of vertragen van kwetsbaarheid van de 

verschillende patiëntgroepen. Denk hierbij aan valpreventie, welzijn op recept, etc. 

3. Vroegsignalering en proactieve zorg: Multimorbiditeit, functionele beperkingen en 

kwetsbaarheid leiden tot een toenemende zorgcomplexiteit in de eerste lijn. Een proactieve, 

populatiegerichte, aanpak is hierbij noodzakelijk, waarbij de specifieke zorgvraag van de 

populatie leidend is,. Daarbij hoort vroegsignalering gericht op preventie en het daarmee in kaart 

brengen van kwetsbare patiënten. 

Integrale zorg passen we toe bij chronische zorg, zorg aan ouderen, jeugd en ggz, waarbij ieder type 

zorg weer zijn eigen specifieke aanpak behoeft. 

 

3.1. Chronische Zorg 
Een deel van de mensen die deelnemen aan de ketenzorgprogramma’s hebben meerdere chronische 

aandoeningen. Met het gegeven dat bij meer dan 70% van de patiënten met een chronische aandoening 

meerdere aandoeningen voorkomen (multimorbiditeit), ontwikkelt de ketenzorg zich in toenemende 

mate tot chronische geïntegreerde zorg. De verwachting is dat dit feit, in combinatie met de wetenschap 

dat dit een groot aantal mensen boven de 55 jaar betreft, een ontwikkeling naar populatiegerichte zorg 
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(Population Health Management) aannemelijk maakt. Populatiegerichte zorg staat voor duurzaam, 

proactief, meer op preventie gericht beleid. Het richt zich op manieren om de gezondheid van mensen 

te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Het analyseren van informatie (data), 

segmenteren en risicostratificatie maken hier onderdeel van uit. RegiozorgNU zet zich de komende 

jaren in om de chronische zorg steeds minder vanuit de ketengedachte en steeds meer integraal te 

benaderen, waarbij de focus van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag(verandering) gaat. Dit biedt 

kansen om de kwaliteitscyclus, welke vooralsnog grotendeels is gericht op proces indicatoren per 

aandoening, meer te richten op integrale uitkomsten. We onderzoeken welke uitkomsten een maat 

kunnen zijn voor de kwaliteit van zorg, hoe de zorg wordt ervaren en wat de meerwaarde voor de 

patiënten is. Ook de monitoring van de indicatoren uit het keteninformatie systeem (KIS), de evaluatie 

in het jaarverslag en in de spiegelbijeenkomsten, mede onderdeel van de kwaliteitscyclus, richten we 

waar mogelijk op de uitkomsten.  

 

Diabetes type 2 

Deze ontwikkeling heeft invloed op de zorgprogramma’s, ook op het zorgprogramma voor Diabetes type 

2. We streven ernaar complicaties te voorkomen en we bevorderen een gezonde leefstijl. De 

behandeling is in eerste instantie gericht op leefstijl en tabaksverslaving. Dit heeft de voorkeur boven 

het starten met medicamenteuze behandeling. Gedeeltelijk online behandelen past hier goed bij. Het 

speelt in op een behoefte van patiënten en het maakt het mogelijk om verschillende chronische 

aandoeningen gecombineerd en multidisciplinair te behandelen. Ook biedt het mogelijkheden om meer 

coachingstrajecten aan te gaan en leefstijl modules en zelfmanagement tools in te zetten.  

CVRM 

Met een populatie CVRM patiënten met een bestaande hart en of vaatziekte van 4,8% zitten we ruim 

onder het landelijk gemiddelde. Doordat voor deze keten alleen inclusie voor de patiëntgroep met 

bestaande hart en vaatziekten is afgesproken, is de populatie met een verhoogd vasculair risico tot 

dusver niet in beeld. Met de gewijzigde richtlijn wil RegiozorgNU vanaf 2022 de volledige CVRM 

populatie volgens de richtlijn behandelen. Mensen met hoog en zeer hoog risico op hart en vaat ziekten 

worden dan tevens opgenomen in de keten.  

We streven ook voor deze nieuwe groep patiënten naar het voorkomen van complicaties en bevorderen 

van een gezonde leefstijl. De richtlijn uit 2019 is een leidraad waardoor er meer ruimte is om samen met 

de patiënt te bespreken welke interventie plaatsvindt, volgens zogenaamd shared decision making 

(samen beslissen). 

Chronische nierschade 

Een deel van de patiëntenpopulatie met chronische nierschade, de groep met ernstige chronische 

nierschade, is in aanloop naar volledige inclusie volgens de nieuwe richtlijn alvast opgenomen binnen 

de hart- en vaatziekten populatie. Dit is voor de leden van RegiozorgNU een nieuwe populatie binnen 

de programmatische zorg. Er bleek behoefte aan signalering n.a.v. van de laboratorium uitslagen en/of 

advies over de classificatiecode. Hiervoor is een samenwerking gestart met het eerstelijns diagnostisch 

centrum in de regio. We verkennen of signalering in samenwerking met het diagnostisch centrum 

opportuun is. 

Atriumfibrilleren en Hartfalen 

RegiozorgNU onderzoekt de komende jaren ook in welke mate comorbiditeit geïntegreerd mee 

behandeld kan worden binnen deze categorie patiënten. Te denken valt aan patiënten met hartfalen, 

met atriumfibrilleren of schildklier afwijkingen. 

COPD 

Met een prevalentie van 2% zitten we ongeveer op het landelijk gemiddelde van deze 

patiëntenpopulatie. Doordat in 2020 door de COVID-pandemie veel behandelingen moesten worden 

opgeschort, verwachten we dat voor deze groep de komende jaren een inhaalslag nodig is. Dat betekent 

dat de inclusie van nieuwe patiënten weer kan opstarten. Het betekent ook dat bestaande patiënten 

Chronische zorg, waarbij eigen regie en verantwoordelijkheid uitgangspunten zijn en 

persoonsgericht werken en samenwerking centraal staan. 
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intensievere begeleiding nodig kunnen hebben. De multidisciplinaire overleggen COPD starten we 

opnieuw op zodra bijeenkomsten op de praktijk weer mogelijk zijn.  

Ziektelastmeter 

Met de komst van de Ziektelastmeter COPD is een belangrijke stap gezet richting persoonsgerichte 

zorg. Daarom is de Ziektelastmeter COPD ook opgenomen in de Zorgstandaard COPD. Binnen VIPLive 

(KIS) is deze tool minder goed in te zetten voor zelfmanagement en om exacerbaties te voorkomen. 

RegiozorgNU streeft ernaar het gebruik van de Ziektelastmeter ook binnen VIPLive mogelijk te maken. 

Borging en onderhoud Longformularium Regio Utrecht en registratie in EVS 

In 2019 werd het regionale Longformularium Utrecht gelanceerd. Belangrijkste voordeel van dit 

regionale formularium is dat de medicatielijnen voor een zo eenduidig mogelijk gebruik zoveel mogelijk 

met dezelfde inhalatie-devices zijn uitgezet. Dit geldt voor nieuwe, volwassen, patiënten en voor 

patiënten bij wie de voorschrijver van mening is dat de bestaande medicatie gewijzigd dient te worden. 

Ook is het Longformularium in het Elektronisch Voorschrijf Systeem van de huisarts (EVS) opgenomen 

en is hier een scholing voor ontwikkeld. De beschikbare COPD budgetruimte wordt ingezet voor de 

borging en het onderhoud van Longformularium.  

Kijkje in de keuken door longfunctieanalist 

Ketenzorg COPD, de zorg die voorheen in het ziekenhuis plaatsvond, vraagt om een grote expertise 

van de praktijkondersteuner en de huisarts die de COPD patiënt het meest begeleiden. De 

kwaliteitswerkgroep COPD heeft voor de ondersteuning van de POH afspraken gemaakt met de tweede 

lijn. Longfunctieanalisten uit het St. Antonius ziekenhuis brengen een bezoek aan iedere COPD praktijk 

en geven adviezen op maat op het gebied van de spirometrie diagnostiek. We zijn voornemens dit 

aanbod voort te zetten. 

Beweegconsult voor praktijken beschikbaar  

De pilot Beweegconsult COPD is in 2016 geïntroduceerd en tot en met 2021 gecontinueerd. Binnen dit 

project kan de praktijk een longfysiotherapeut inschakelen voor het Beweegconsult om zo de actieradius 

van COPD patiënten op peil te houden. We zijn voornemens dit aanbod voort te zetten in 2022. 

Oncologische zorg 

Het aantal patiënten met kanker is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Begeleiding op het gebied 

van fysieke conditie en psychosociale zorg is wenselijk voor zowel patiënten met curatief behandelde 

kanker als voor patiënten die niet meer curatief behandeld kunnen worden, maar wel perspectief hebben 

op een langdurig zorgtraject. Persoonsgerichte zorg is voor deze groep patiënten van groot belang. 

  

Vaak zijn meerdere zorgverleners betrokken, zowel in de eerste- alsook in de tweede lijn. De 

oncologische zorg voor deze patiënten is sterk gefragmenteerd, en de samenwerking en communicatie 

tussen de verschillende zorgverleners kan beter. Patiënten ervaren veel moeite  om hun weg te vinden 

binnen de gezondheidszorg.  

  

RegiozorgNU wil met lokale samenwerkingsverbanden de communicatie en de verwijsmogelijkheden 

verbeteren. Samen met Raedelijn wordt een start gemaakt met netwerkvorming. Momenteel hebben 

verschillende lokale samenwerkingsverbanden met huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 

diëtisten en VVT instellingen interesse getoond in het opzetten van een dergelijk netwerk. Er is 

bereidheid en enthousiasme onder zorgverleners om samen aan een betere kwaliteit van oncologische 

zorg te werken.  

  

Met het Antonius ziekenhuis verkennen we hoe de transmurale overdracht van zorg verbeterd kan 

worden en daarbij zoeken we aansluiting bij hun programma Juiste zorg, Juiste plaats, Juiste kosten. 

 

Palliatieve zorg 

De palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van de huisartsvoorziening. Per normpraktijk begeleidt 

een huisarts ongeveer 12-13 sterfgevallen, waarbij 40% vanwege kanker. Kennis over begeleiden van 

palliatieve patiënten  wordt vergroot door deelname van PATZ-werkgroepen. Er zijn 2 kaderhuisartsen 

palliatieve zorg in de regio werkzaam en zij begeleide verschillende PATZ groepen, ook maken zij deel 

uit van het palliatieve netwerk Midden Nederland. RegiozorgNU verkent met het palliatieve netwerk 

Midden Nederland hoe zij elkaar kunnen versterken op het gebied van palliatieve zorg.  
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3.2. Ouderenzorg 
Door vergrijzing en ontgroening neemt het aandeel ouderen binnen de totale populatie toe. In 2018 

was 8% van de Nederlandse bevolking 75 jaar of ouder. In 2030 loopt dit op naar 12%. De regio 

Noordwest Utrecht sluit ongeveer aan bij het landelijk gemiddelde. In gemeente Utrecht ligt het 

percentage 75+ beduidend lager dan in onze andere gemeenten.  

 

Bron: Regiobeeld Zilveren Kruis 

Landelijk is het beleid dat ouderen langer thuis wonen. Er is sprake van substitutie vanuit de 

verpleeghuizen en voormalige verzorgingshuizen naar de thuissituatie, en ook de specialisten in het 

ziekenhuis substitueren naar de eerste lijn. Eerstelijnszorgaanbieders krijgen te maken met een 

groeiend aantal oudere patiënten met complexe zorgvragen. 

Vanaf 2022 willen we als regio aanspreekbaar zijn op samenhangende zorg voor (kwetsbare) ouderen. 

We willen daarmee bijdragen aan: 

We hebben daarbij aandacht voor de uitvoerbaarheid van zorg aan (kwetsbare) ouderen, binnen de 

context van vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en kostenbeheersing. De pijlers ‘persoonsgericht’, 

‘multidisciplinair en samenwerking in de wijk’ en ‘preventief en proactief’ zijn de basis binnen onze 

ouderenzorg. 

De bij RegiozorgNU aangesloten praktijken leveren reguliere zorg aan ouderen. In de groei naar een 

regio-organisatie zijn drie lijnen waarbinnen we vormgeven aan ouderenzorg:   

1. Programma kwetsbare ouderen 

2. Multidisciplinaire aanpak en uitvoering in de wijk 

3. Zorgvernieuwing ouderen 

 

1. Programma kwetsbare ouderen 

In 2022 en 2023 willen we het programma kwetsbare ouderen contracteren vanuit de regio-organisatie. 

Dit maakt ons als regio-organisatie het aanspreekpunt voor eerstelijnszorg voor ouderen. Het 

programma kwetsbare ouderen is gericht op de samenwerking van de huisartsenpraktijk met partners 

in het lokale zorgnetwerk, specifiek gericht op het signaleren van kwetsbaarheid bij ouderen, en 

samenwerking en coördinatie in een integraal zorgbehandelplan. Door regionale contractering kunnen 

we meer eenheid brengen in de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen en deze naar een hoger 

niveau tillen. Dat doen we enerzijds door samenhang te brengen tussen regio-, wijk- en praktijkniveau, 

anderzijds door het programma kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijken gezamenlijke te 

contracteren. We streven ernaar dat alle huisartsenpraktijken hierin participeren en verwachten dat een 

meerderheid van de praktijken aan de slag is met het programma. 

Op dit moment heeft naar schatting iets minder dan de helft van de huisartsenpraktijken het programma 

gecontracteerd. Deze huisartsenpraktijken baseren zich op de NHG-standaard en maken gebruik van 
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de programmabeschrijving, scholingen en overige ondersteuning van RegiozorgNU of van OM U. Er 

zijn behoorlijke verschillen tussen de programma’s en in de uitvoer. Ook de registratie van 

kwetsbaarheid verschilt. Hierdoor is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om een goede 0-meting te doen. 

In het eerste jaar van de regionale contractering ligt de focus daarom op het opnieuw inrichten van het 

programma, het goed in kaart brengen van de doelgroep en het  begeleiden van de huisartsenpraktijken 

om het programma te implementeren.  

Aandachtspunten zijn:  

• Uniformeren van programma, registratie en processen, met ruimte voor lokaal maatwerk. 

• Organiseren van een samenwerkingsstructuur rond de huisartsenpraktijk, waarin 

casuïstiek wordt besproken en een integraal zorgplan wordt gemaakt, met een kernteam 

(huisarts/POH, wijkverpleging, sociaal wijkteam, specialist ouderengeneeskunde) rond iedere 

praktijk en een breed mdo in de wijk (voor zover dit er nog niet is). 

• Afspraken over het uitvoeren van het zorgproces (signalering, in kaart brengen 

kwetsbaarheid en zorgvraag/zorgbehoefte, afspraken binnen het kernteam over coördinatie 

van zorg, inzetten van passende interventies waarbij zeker aandacht is voor 

proactieve/preventieve interventies, zo nodig individueel zorgplan en breed mdo, follow-

up).  

• Monitoring van de uitvoering: we richten een dashboard in, voeren een 0-meting uit en 

monitoren de voortgang rond de prestatie-indicatoren.  

• Implementatie digitaal samenwerkingsplatform en afspraken over gegevensuitwisseling: 

In 2021 hebben we de overstap gemaakt van Portavita naar VIPLive. In de tweede helft van 

2021 voeren we een pilot uit met de bijbehorende digitale samenwerkingsmodule (NIS). 

Afhankelijk van de ervaringen in de pilot implementeren we dit communicatieplatform of een 

ander platform bij alle praktijken die meedoen met het programma. 

 

Compacte weergave programma: 

De huidige programmabeschrijving voldoet aan de standaarden. We maken bij de programma-

beschrijving een compacte versie met doorklikmogelijkheden op de website, zodat zorgverleners snel 

zien wat zij kunnen doen. We starten de  regionale samenwerking rondom ouderen met o.a. gemeenten, 

instellingen voor verpleging en verzorging en specifiek wijkverpleging en het ziekenhuis op, en 

ontwikkelen de samenwerking door waar dit al aanwezig is. Verder ontwikkelen we het bestaande 

programma inhoudelijk door. Persoonsgerichte zorg en preventieve, proactieve zorg zijn hierbij 

belangrijk.  

 

Op de agenda staat in ieder geval: 

• Integreren van tools voor persoonsgerichte zorg in het programma kwetsbare ouderen. 

• Signaleren van specifieke risico’s zoals polyfarmacie, valrisico en overbelasting van 

mantelzorgers, en door leiden naar passende interventies. 

• Advance care planning. 

• Continuïteit van zorg: goede overdracht aan de huisartsenpost, en samenwerking met het 

zorgcoördinatiecentrum zodat zo nodig een zo soepel mogelijke overgang naar 

eerstelijnsverblijf (ELV) of andere verblijfsvormen geregeld kan worden.   

2. Multidisciplinaire aanpak en uitvoering in de wijk 

In de regio 

Integrale zorg lever je met een team van professionals op patiëntniveau. Dit vraagt vooraf een 

inspanning op praktijk-, wijk- en regioniveau. In de regio besteden wij in 2022 en 2023 specifiek 

aandacht aan samenwerking met:    

a. Het sociaal domein. 

b. Wijkverpleging: in onze regio neemt net als elders de schaarste in de wijkverpleging toe. In 

sommige wijksamenwerkingsverbanden is het aanbod versnipperd over kleine organisaties. We 
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onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit te stroomlijnen, in voorbereiding op grotere 

schaarste richting 2040. 

c. Het Antonius ziekenhuis (b.v. afspraken over voorbereiding op ontslag uit het ziekenhuis). 

d. De specialisten ouderengeneeskunde. 

In de wijk 

Wijksamenwerkingsverbanden organiseren multidisciplinaire zorg en ondersteuning in de wijk. Ouderen 

zijn een belangrijke doelgroep. De wijksamenwerkingsverbanden richten zich op: 

• Het implementeren van de samenwerking in de wijk die nodig is voor het programma kwetsbare 

ouderen (denk aan kernteam, breed mdo, digitaal samenwerkingsplatform, samenwerking met 

wijkverpleging en sociaal domein op wijkniveau, signaleren van kwetsbaarheid vanuit diverse 

professionals).  

• Multidisciplinaire initiatieven gericht op het voorkomen of vertragen van kwetsbaarheid 

(preventief/proactief) van o.a. ouderen. Denk hierbij aan initiatieven gericht op leefstijl en 

vitaliteit, slapen, vallen, eenzaamheid, welzijn op recept, etc. Deze multidisciplinaire initiatieven 

zijn altijd op maat, passend bij het profiel van de wijk en daarbij behorende zorgbehoefte, de 

mogelijkheden en de wensen en ambities van professionals in een wijk. 

3. Zorgvernieuwing ouderen 

RegiozorgNU stimuleert experimenteren met innovatieve multidisciplinaire zorgvormen, ook gericht op 

ouderen. Zo loopt het project geriatrisch spreekuur, waarbij een multidisciplinair consult wordt 

georganiseerd voor nog (net) niet kwetsbare patiënten met val-/duizeligheidproblematiek of cognitieve 

problemen om de patiënt in 1 consult te beoordelen en snel te kunnen starten met multidisciplinaire 

behandeling. Dit project wordt verbreed van 1 praktijk  naar enkele praktijken in 2021/2022. De komende 

jaren is bij innovatie ook de samenwerking tussen sociaal domein en eerste lijn een belangrijk 

ontwikkelpunt. 

 

3.3. GGZ & Jeugd 
 

GGZ 

Binnen RegiozorgNU zetten we ons in voor  samenhangende, passende, wijkgerichte zorg voor mensen 

met psychosociale, psychische en psychiatrische klachten. Daarnaast zetten we ons in voor toeleiding 

naar passende zorg voor mensen met psychische of psychiatrische ziektebeelden die een meer 

specialistische behandeling vereisen. We zetten ons in voor de juiste zorg op de juiste plek, en dat 

betekent opschalen waar nodig, en afschalen waar mogelijk.  

Het veld van geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning en begeleiding in het sociaal domein voor 

volwassenen en jeugd is sinds een aantal jaar sterk in beweging. We hebben te maken met oplopende 

wachttijden voor basis ggz, gespecialiseerde ggz en jeugd. Binnen deze context zetten wij ons voor aan 

aantal zaken in: 

1. Aanspreekpunt eerstelijnszorg: 

Als regio-organisatie willen wij het aanspreekpunt zijn voor onze netwerkpartners, rondom het 

thema geestelijke gezondheidszorg. Wij participeren in bestaande regionale gremia (b.v. 

taskforce Utrecht-Eemland rondom wachttijden) en zijn aanspreekbaar voor anderen.  

 

2. Versterken blended care en consultatie: 

In de begeleiding en behandeling van mensen met psychische of psychosociale klachten 

stimuleren we een blended care benadering, waarin eHealth een belangrijke plek heeft. Alle 

huisartsenpraktijken kunnen gebruik maken van het contract dat wij hebben gesloten met 

Therapieland. Wij hebben afspraken over consultatie van een psychiater en stimuleren het 

gebruik hiervan. 

 

3. Deskundigheid professionals:  
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We optimaliseren de deskundigheid van huisarts en POH-GGZ door scholing en 

intervisiegroepen voor POH’s onder leiding van een kaderhuisarts GGZ. Wij laten ons hierbij 

o.a. inspireren door het functieprofiel POH-GGZ. 

 

4. Samenwerken: 

Patiënten met psychische of psychosociale klachten kunnen gebruik maken van zorg en 

ondersteuning in oplopende intensiteit en specialisatie: 

• Sociale basis 

• Huisartsenzorg + POH-GGZ 

• GGZ 

 

We vinden het belangrijk dat we opschalen naar meer gespecialiseerde zorg waar nodig, en patiënten 

in het sociaal domein en  de eerste lijn behandelen/begeleiden waar mogelijk.  

 

De komende jaren willen wij als regio-organisatie voor eerstelijnszorg een actieve rol innemen in de 

samenwerking tussen de verschillende segmenten. We signaleren dat de wachtlijstproblematiek in de 

ggz zorgt voor druk in de huisartsenpraktijk. De bij ons aangesloten huisartsenpraktijken leveren 

huisartsenzorg, en  kunnen geen gespecialiseerde behandeling bieden ter overbrugging van een 

wachttijd. Wel kunnen we risico’s signaleren en zo nodig sneller toeleiden naar (acute) ggz. 

 

Naast deze generieke ontwikkeling, willen we op een aantal deelaspecten verder verdiepen: 

• Samenwerking met het sociaal domein  

• Multidisciplinaire eerstelijns zorg voor patiënten met psychische klachten 

• Samenwerking thuiswonende patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen  

 

Jeugd 

De zorg voor jeugd is georganiseerd via de gemeenten. In de afgelopen jaren is er geen regionaal beleid 

geweest rondom jeugd. Wel zijn er diverse initiatieven binnen de wijksamenwerkingsverbanden. We 

zetten ons in 2022 en 2023 in om jeugd ook regionaal op de agenda te zetten. Binnen deze context 

zetten wij ons voor aan aantal zaken in: 

1. Aanspreekpunt eerstelijnszorg 

Als regio-organisatie willen wij het aanspreekpunt zijn voor onze netwerkpartners, rondom het 

thema jeugd. We vormen een visie op zorg voor jeugd. Op basis van deze visie gaan we in 

gesprek met gemeenten. Hierbij komen thema’s als wachtlijsten, behandelmogelijkheden voor 

ernstige problematiek en secundaire preventie voor kinderen met ouders met psychiatrische 

problematiek of verslaving aan bod. 

 

2. Zorg voor jeugd op wijkniveau: 

In de wijksamenwerkingsverbanden zijn lokale afspraken met gemeenten over de organisatie 

van zorg voor jeugd, en de samenwerking tussen sociaal domein en eerstelijnszorg op gebied 

van jeugd. We ondersteunen de huisartsenpraktijken om een beeld te krijgen van de sociale 

kaart voor jeugd. We stimuleren de praktijken om een netwerk te vormen en elkaar makkelijk 

te vinden.   

 

3. Aandacht voor KOPP/KOV kinderen: 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders met psychiatrische stoornissen (KOPP) en/of 

verslaving (KOV) 60% kans hebben op een depressie voor hun 45e. Dit gaat in totaal over 

15% van alle kinderen. In de praktijk blijkt dat deze problematiek door behandelaren van de 

ouders vaak over het hoofd wordt gezien, in de context van de complexiteit van de problemen 

van de ouders. 

 

In 2022 en 2023 willen we de mogelijkheid verkennen om een project te starten gericht op 

signalering van KOPP/KOV problematiek in de eerste lijn en motiverende toeleiding naar 
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passende begeleiding. Uiteraard doen we dit samen met het netwerk van aanbieders op 

wijkniveau. 

 

3.4. Gezondheidsbevordering op wijkniveau 
Met evidence based interventies willen we in de regio voorkomen dat gezondheid en welbevinden van 

patiënten verder wordt aangetast. Daarbij ligt de focus van de huisarts op de midden en hoog-complexe 

(eigen) patiënten. In het algemeen worden patiënten door de huisarts gestimuleerd deel te nemen aan 

preventieprogramma’s zoals Stoppen met Roken, alcohol, leefstijl- en overgewichtprogramma’s (GLI), 

Gezondheidsbevordering in de zin van preventie en gezond gedrag gericht op alle inwoners is en blijft 

een taak van overheid, GGD en zorgverzekeraar. De overheid is met name verantwoordelijk voor 

bredere, populatiegerichte preventietaken. Huisartsen richten zich op geïndiceerde en zorg-

gerelateerde preventie op individueel niveau. 

RegiozorgNU zet zich in om hoog-risicogroepen, mensen met een verhoogde kans op een chronische 

aandoening, te identificeren. We brengen de hoog-risicogroepen in kaart en zetten proactief interventies 

in, zoals: 

• Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 

• Stoppen met Roken: In het gebied van RegiozorgNU hebben 3 van de 5 gemeenten het 

predicaat Rookvrije Gemeente  

Er wordt gestimuleerd om ook op wijkniveau bottom-up gezondheidsbevorderingsinitiatieven te 

ontwikkelen.  

 

3.5.  Acute Zorg 
In Nederland is voor patiënten 24x7 huisartsenzorg georganiseerd. De beschikbaarheid van 24x7 

huisartsenzorg en een naadloze aansluiting tussen dag en avond-, nacht- en weekend-zorg (ANW) is 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de huisartsen. De ANW-huisartsenzorg wordt in onze regio 

geleverd bij onze zusterorganisatie SpoedzorgNU. SpoedzorgNU BV is een zorginstelling in het 

werkgebied Noordwest Utrecht en beheert de spoedpost in het St. Antonius Ziekenhuis, te Leidsche 

Rijn. Patiënten en inwoners van Noordwest Utrecht kunnen bij deze spoedpost terecht met acute 

huisartsenzorgvragen.  

De toekomst van de 24x7 huisartsenzorg staat onder druk. Dit komt door een toenemende zorgvraag, 

een afnemende bereidheid onder huisartsen om, naast een overvolle dagpraktijk, diensten te doen, en 

de rek die eruit is bij huisartsenposten, zowel financieel als op het gebied van personeel en organisatie. 

Bovendien werken actuele ontwikkelingen uit de dagzorg door in de avonden en weekenden. Denk aan 

patiënten met complexere problematiek, ouderen die langer thuis wonen, ggz patiënten in de wijk. De 

huisartsenpost is slechts een onderdeel van het acute zorgnetwerk. Specialistische zorg voor 

bijvoorbeeld psychiatrische patiënten maakt geen deel uit van het huisartsgeneeskundig aanbod. Bij 

slechte bereikbaarheid van de crisisdienst zorgt dit voor belemmering van de doorstroming en krijgen 

patiënten niet de juiste zorg op de juiste plek. Tenslotte is het zo dat niet iedereen na de behandeling 

op de HAP naar huis kan. Voor bijvoorbeeld ouderen die aanvullend zorg nodig hebben, maar geen 

behandeling in het ziekenhuis hoeven, is niet altijd een plek beschikbaar. Oplossingen zoals eerstelijns 

verblijf (ELV) en beschikbaarheid van wijkteams zijn hierin van belang.  

RegiozorgNU en SpoedzorgNU zetten zich samen in om de koppeling tussen de dagpraktijken en de 

ANW-zorg naadloos op elkaar aan te laten sluiten en de acute zorg beschikbaar en betaalbaar te 

houden. Daarnaast nemen we een regisserende rol in als het gaat om netwerkvorming en aansluiting 

op ketenpartners.  

 

3.6.  Samenwerking praktijk-, wijk-, & regioniveau 
Samenwerking en coördinatie op praktijk-, wijk- en regioniveau nemen een centrale rol in bij het 

versterken van de organisatiegraad in de eerste lijn. Voor alle zorginhoud geldt dat een goede 

wisselwerking tussen activiteiten op de verschillende niveaus essentieel is. De in dit regioplan 
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omschreven activiteiten ter ondersteuning van de eerstelijnszorg in onze regio, hebben implicaties op 

wijkniveau. Structurele samenwerking op wijkniveau draagt bij aan het vormgeven van het regionaal 

beleid en vice versa. In navolging op dit regioplan wordt er in afstemming met de diverse praktijken op 

gemeenteniveau een wijkplan opgesteld. Onder het opstellen van een wijkplan valt niet alleen dit 

wijkplan zelf, maar onder andere ook het in kaart brengen van zorgvragen, kwetsbare patiënten en 

zorgaanbod in de wijk. Inzicht in en analyse van wijkgegevens d.m.v. een wijkscan zijn een voorwaarde 

om te komen tot gezamenlijke doelstellingen en acties. Op basis hiervan worden 

samenwerkingsafspraken gemaakt met (zorg)aanbieders in de wijk.  

 

 

 



RegiozorgNU    Samen op koers!                    
 

22 

4. Eerstelijnszorg Toekomstbestendig 

4.1. Juiste Zorg op Juiste Plek 
Met Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) kunnen onze inwoners nu en in de toekomst rekenen op 

kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dichtbij huis als dat kan en in een ziekenhuis of instelling als dat 

nodig is. JZOJP draait om het voorkomen, verplaatsen en het vervangen van zorg. Door de zorg 

efficiënter te organiseren over de lijnen heen ontstaat er lucht in het systeem. Daar waar de zorg beter 

georganiseerd is moet de druk op praktijken en b.v. op de dienstenstructuur, afnemen. JZOJP gaat over 

substitutie van de tweede naar de eerste lijn, maar ook van de eerste naar de nulde lijn, of naar de 

patiënt zelf. Als eerstelijnsorganisatie hebben wij hier een belangrijke rol in. De hoofdlijnenakkoorden 

tussen VWS en de veldpartijen onderstrepen dat. Het organiseren van JZOJP vraagt om samenwerking 

tussen eerste en tweede lijn, met het sociaal domein en met de patiënt zelf. De eerste lijn vormt een 

spin in het web functie in veel van deze verschuivingen.  

 

De JZOJP heeft consequenties voor de personele capaciteit van zorgverleners, de rol van de patiënt 

en de huisvesting. De JZOJP vereist meer en/of efficiëntere inzet van een aantal zorgverleners. Dit geldt 

voor zorgverleners in de huisartsenpraktijk, apotheek, paramedici en wijkverpleging. Voor al deze 

professionals is er additionele inzet benodigd voor intensievere multidisciplinaire afstemming. Deze 

beweging kan worden gedempt door slimmer en meer gebruik te maken van technologie, voornamelijk 

bij het monitoren van patiënten. Bij RegiozorgNU zetten we hier al langere tijd op in door gedeeltelijk 

online te behandelen (zie hoofdstuk 4.2). Maar ook wordt er geïnvesteerd in het goed toerusten van de 

patiënt als het gaat om gezondheidsvaardigheden, zelfmanagement en preventieve activiteiten 

(beperking van de kosten op langere termijn). Er is meer aandacht voor leefstijl en functioneren in het 

consult en 'samen beslissen', dit stimuleren we bij RegiozorgNU door in te zetten op persoonsgerichte 

zorg. RegiozorgNU zet zich komende jaren samen met haar keten- en netwerkpartners in om zorg te 

voorkomen, verplaatsen of vervangen. Komende tijd worden meer thema’s bekeken door de bril van 

JZOJP om onnodig dure of overbodige zorg te voorkomen, zorg dichterbij mensen thuis te verlenen 

en/of te vervangen voor andere vormen van zorg, zoals eHealth, domotica of sociaal en maatschappelijk 

werk.  

RegiozorgNU is op bestuurlijk niveau in gesprek met o.a. het Antonius Ziekenhuis om te verkennen op 

welke thema’s we elkaar vinden en waar we anderhalve lijns-zorg kunnen ontwikkelen. Projecten die 

daaronder kunnen vallen zijn: 

• Artrose 

• Longzorg 
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4.2. Innovatie 
RegiozorgNU creëert een innovatieve cultuur, vanuit de overtuiging dat dit essentieel is om in de 

toekomst goede eerstelijnszorg te kunnen blijven leveren. Er is aandacht voor onderzoek en oog voor 

toekomstbestendige eerstelijnszorg. We creëren kansen voor bijvoorbeeld digitale mogelijkheden en 

taakdelegatie die de zorgverlening kunnen ondersteunen met behoud van kwaliteit en de kernwaarden. 

Digitalisering is daarbij een belangrijke component om de zorg toekomstbestendig te maken. Er is een 

apart plan geschreven waarin we onze ambities op het gebied van ICT & digitalisering uitspreken (zie 

ook hoofdstuk 4.3).  

Toekomstbestendige Huisartsenzorg  

Het wordt steeds drukker in de huisartsenpraktijk. De complexiteit van de patiëntenzorg neemt toe en 

de populatie vergrijst, dat vraagt om ‘meer tijd voor de patiënt’. Tegelijkertijd vraagt dit om een andere 

inrichting van de zorg. Waarbij we rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt en beter 

aansluiten op de behoefte van de patiënt. Zilveren Kruis, de LHV en InEen zijn het eens geworden over 

de inzet van de groeiruimte voor de huisartsenzorg. Dit draagt bij aan versnelling en verdieping m.b.t. 

het toekomstbestendig worden van de huisartsenzorg. Deze extra middelen worden besteed aan vier 

thema’s onder de noemer ‘Toekomstbestendige Huisartsenzorg’: 

1. Meer zorg op afstand 

2. Andere organisatie van huisartsenzorg 

3. Persoonsgerichte zorg 

4. Efficiëntere praktijkvoering 

RegiozorgNU is door Zilveren Kruis aangewezen om binnen onze regio verder invulling te geven aan 

de vier thema’s en bijbehorende doelen. RegiozorgNU is er in 2021 (zie: Propositie TBHZ) mee gestart 

om de huisartsen in de regio op alle vier de onderwerpen te ondersteunen en continueert deze 

ontwikkeling in 2022 en 2023 om de impact te vergroten en de ingezette veranderingen te borgen en 

bestendigen. Aan de hand van de ervaringen van praktijken in 2021, worden de programma’s in 2022 

en 2023 waar nodig bijgesteld en aangescherpt.  

Academische werkplaatsen 

Met de toetreding van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra gaan we de academische 

werkplaatsen, die zij tezamen met UMCU exploiteren, breder in de regio inzetten. In de academische 

werkplaatsen wordt zorg gecombineerd met zorginnovatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 

Er zijn drie academische werkplaatsen: Huisartsgeneeskunde, Fysiotherapie en Verpleegkunde, die ook 

onderling hun krachten bundelen. In de laatste twee werkplaatsen wordt samengewerkt met Hogeschool 

Utrecht, Fontys en drie VVT-organisaties in de regio (Careyn, AxionContinu en de Rijnhoven). Door 

middel van diverse projecten en wetenschappelijke studies wordt invulling gegeven aan onderzoek, 

innovatie en evaluatie. De werkplaatsen richten zich de komende jaren met name op de juiste zorg op 

de juiste plek door de juiste professional, preventie, zelfmanagement en vroeg signalering.  

S3 projecten 

Vanaf 2021 zijn de S3-gelden voor vernieuwing en innovatie onderdeel van de afspraken met de regio-

organisatie. In de regio zijn in 2021 voorstellen gedaan voor vernieuwingen in het zorgaanbod. Dit betreft 

o.a. het geriatrisch spreekuur en urogynaecologisch spreekuur. In 2022 en 2023 worden nieuwe 

RegiozorgNU onderzoekt samen met haar keten- en netwerkpartners in 1e, 1,5e en 2e-lijn welke 

vormen van zorg voorkomen, verplaatst of vervangen kunnen worden.  

• Zodat onnodig dure of overbodige zorg voorkomen wordt; 
• De zorg kan worden verplaatst: naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde 

leefomgeving;  
• En/of zorg vervangen wordt door nieuwe en andere vormen van zorg - zoals eHealth, 

domotica of sociaal en maatschappelijk werk. 

 

https://regiozorgnu.nl/wp-content/uploads/2021/04/04-20210408-Propositie-Toekomstbestendige-Huisartsenzorg-RZN.pdf
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zorgvernieuwingsprojecten aangedragen, waarbij we een bottom-up principe hanteren en 

innovatievoorstellen vanuit de wijken geïnitieerd worden. In de lijn der verwachting ligt bijvoorbeeld een 

revalidatieprogramma chronische pijn. De ingediende voorstellen voor S3 projecten worden beoordeeld 

door NUGezond, het multidisciplinaire adviesgremium binnen RegiozorgNU. In NUGezond zitten 

afgevaardigden van de besturen van alle samenwerkingsverbanden die met elkaar een beoordelings- 

& toetsingskader hebben vastgesteld voor innovatieprojecten. 

 

4.3. Digitalisering 
RegiozorgNU heeft in het ICT-beleidsplan ‘Visie op regionale digitalisering’ beschreven op welke wijze 

digitalisering een bijdrage levert aan de realisatie van strategische doelstellingen van RegiozorgNU en 

de behoeften van de aangesloten zorgverleners voor de periode 2021-2023.  

 

Op basis van de meerjarenvisie, wensen en behoeften van eindgebruikers en het vertrekpunt qua 

digitalisering heeft RegiozorgNU haar ambities voor de komende jaren geformuleerd. Het betreffen de 

volgende aandachtsgebieden voor de periode 2021-2023: 

1. Regionale infrastructuur; 

2. Datamanagement; 

3. Zorginhoudelijk. 

Voor een uitvoerige beschrijving van de ambities op het gebied van ICT en digitalisering wordt verwezen 

naar het ‘RegiozorgNU ICT beleidsplan 2021-2023’. 
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5. Organisatie & Infrastructuur 

5.1.  Organisatie 
Het tot stand brengen van de benodigde verandering en vernieuwing, zoals omschreven in dit regioplan, 

vraagt om een stevige organisatie op zowel praktijk-, wijk- als regioniveau. Binnen de regio is de 

organisatie op alle drie niveaus reeds ingericht waarbij RegiozorgNU op regioniveau acteert en 10 

samenwerkingsverbanden op lokaal niveau acteren. RegiozorgNU vormt samen met de lokale wijk 

samenwerkingsverbanden een netwerkorganisatie. Binnen RegiozorgNU houden de 

wijkwerkingsverbanden zich op wijkniveau bezig met uitvoering en implementatie van het gezamenlijke 

regioplan en wijkgerichte zorg. 

 

RegiozorgNU heeft de volgende opdracht binnen de regio:  

1. Het maken en vastleggen van (gemandateerde) afspraken met ketenpartners zoals 

bijvoorbeeld het Antonius Ziekenhuis, GGZ en VVT-organisaties.  

2. Het stimuleren en initiatieven van wijksamenwerking en wijkgerichte zorg en het investeren in 

structurele samenwerking op wijkniveau waarmee huisartsen ontlast worden bij praktijk 

overstijgende activiteiten.  

3. Ontwikkeling van en ondersteuning bieden bij het integrale zorgaanbod in de regio inclusief 

kwaliteitsmanagement.  

4. Het vormgeven en uitvoeren van het regionaal ICT- en databeleid en het bieden van 

ondersteuning daarbij.  

5. Het invullen van het benodigde scholings- en opleidingsaanbod Om invulling te geven aan 

deze ondersteunende rol, wordt de organisatie van RegiozorgNU aangepast en waar 

noodzakelijk uitgebreid met kennis en kunde. 

 

5.2. Wijkmanagement 
De eerstelijnszorgverleners uit de verschillende wijken en gemeenten van RegiozorgNU hebben zich 
inmiddels georganiseerd in  zogenaamde Samenwerkingsverbanden met een bestuur en een 
wijkmanager. Vanuit deze multidisciplinaire  samenwerkingsverbanden worden lokale netwerken 
gevormd en een geïntegreerd en samenhangend  zorgaanbod geleverd. Binnen de regio hebben zich 
inmiddels 10 multidisciplinaire samenwerkingsverbanden gevormd. 
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Op basis van een wijkscan en populatiedata is de gewenste zorgvraag afgestemd op het  aanbod. Op 
regio en wijkniveau wordt de sociale en gezondheidssituatie in kaart gebracht en op basis 
daarvan  wordt samen met de lokale ketenpartners de prioriteiten en speerpunten in de gemeente 
bepaald en vastgelegd.   

De inzet van wijkmanagers heeft een grote meerwaarde. De wijkmanagers ontzorgen de zorgverleners 
door welzijnsinstanties in kaart te brengen, de juiste partijen aan elkaar te verbinden en een goed en 
actueel lokaal netwerk te onderhouden. De wijkmanagers hebben een duale functie, enerzijds staan ze 
opgesteld op wijkniveau waar zij een coördinerende rol vervullen om de wijksamenwerkingsverbanden 
te ondersteunen. Tegelijkertijd zijn ze een verlengstuk van de regio en dragen ze zorg voor de 
implementatie van het regioplan in de wijken. bij RegiozorgNU, die op haar beurt op regionaal niveau 
met gemeente, welzijnsorganisaties en VVT-sector overstijgende afspraken kan maken. Zo vormt zich 
een sterke, duurzame verbinding tussen praktijk, wijk en regio. 

Binnen RegiozorgNU wordt een gezamenlijke visie en missie uitgedragen en vertaald in gedragen 
activiteiten in de wijken. NUGezond is in 2021 daartoe in het leven geroepen, een multidisciplinair 
bestuurlijk adviesgremium met daarin afgevaardigde bestuurders uit ieder samenwerkingsverband. 
NUGezond heeft als doel om het beleid en de lokale uitvoering in lijn te brengen met het regiobeleid en 
vice versa. Op deze manier lopen prioriteiten, programma’s en projecten synchroon met elkaar. 

Per gemeente wordt in de regio Noordwest Utrecht een wijkmanager aangesteld. Uitzondering hierop 
wordt gemaakt indien binnen de gemeente bij het zorg en welzijnsaanbod een onderverdeling gemaakt 
is in meerdere wijken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Stichtse Vecht waarbij de gemeente een 
onderverdeling gemaakt heeft in Maarssen(dorp) en Breukelen/Loenen a/d Vecht. 

Vooralsnog wordt de volgende gemeente indeling gemaakt met toewijzing van een wijkmanager: 

• Gemeente Woerden  

• Gemeente Montfoort (gebied Montfoort en Linschoten) 

• Gemeente Utrecht (Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern) 

• Gemeente Ronde Venen (excl. Abcoude) 

• Gemeente Stichtse Vecht (gebied Maarssen en Maarssendorp) 

• Gemeente Stichtse Vecht (gebied Breukelen, Kockengen en Loenen a/d Vecht) 

De wijkmanagers worden duaal aangestuurd vanuit de regio als ook vanuit de eigen 
samenwerkingsverband(en). De volgende rol en taakstellingen gelden voor de wijkmanagers: 

• Het opbouwen en onderhouden van een lokaal netwerk binnen het sociaal domein 

• Doorvertaling en implementatie van het regioplan op lokaal niveau (opstellen wijkjaarplan, 
vertaling programma’s naar lokaal 

• Stimuleren en bevorderen multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau 

• Initiëren ideeën en zorgvernieuwing binnen het samenwerkingsverband (bottom-up) 

De wijkmanagers worden ondersteund en gefaciliteerd vanuit de regio met bijvoorbeeld projectleiders, 
communicatie(middelen) en kennis. 

 

5.3. Opleiding en deskundigheidsbevordering 
RegiozorgNU wil bijdragen aan passende deskundigheidsbevordering met een laagdrempelig en steeds 

actueel karakter. Doordat we ons binnen de scholingen richten op de lokale samenwerkingspartners 

dragen we bij aan een netwerkvorming en samenwerkingsafspraken op praktijkniveau. Het 

scholingsaanbod sluit aan op onze gezamenlijke visie, de plannen en eisen per zorgstraat, de 

afgesproken programma’s en de wensen van de zorgverleners. Het merendeel van de trainingen en 

scholingen is geaccrediteerd en multidisciplinair georganiseerd. We bieden scholingen toenemend op 

drie niveaus aan, op regio-, wijk- en praktijkniveau.  
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RegiozorgNU continueert de stappen naar de vorming van een RegiozorgNU Academie, zet de 

samenwerking met de WDH Noordwest Utrecht voort en verkent op dit vlak de samenwerking met de 

nieuw toegetreden Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Na de COVID-ervaringen heeft het de 

voorkeur een deel van het scholingsaanbod digitaal te blijven organiseren. Waar mogelijk wordt 

inspirerende en interactieve scholing fysiek aangeboden en bij voorkeur georganiseerd met en door 

regionale deskundigen. We streven hiermee naar een scholingsprogramma dat het gezamenlijk beleid 

ondersteunt en dit actief uitdraagt en toetst. 

Het is voor de continuïteit en beschikbaarheid van zorg tenslotte van groot belang voortdurend focus te 

blijven houden op de ontwikkeling van (potentiële) zorgprofessionals. Als regio-organisatie heeft 

RegiozorgNU daar een faciliterende rol in, door een aantrekkelijke regio en een optimaal 

opleidingsklimaat te creeëren. Daarnaast kan de regio-organisatie voorzien in het maken van regionale 

afspraken met diverse stakeolders. Tenslotte vervullen onze zorgprofessionals er een actieve rol in, 

door het aanbieden van opleidings- en stageplaatsen. 

 

5.4. Governance 
Coöperatie ZorgNU is eigenaar van RegiozorgNU BV en SpoedzorgNU BV. Beide BV’s zijn 

verantwoordelijk voor het grootste deel van de uitvoering van de strategische agenda van ZorgNU. In 

de BV’s worden zorgprogramma’s ontwikkeld en vindt de uitvoering en organisatie van de acute 

huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden (ANW) plaats.  

Het Coöperatiebestuur heeft de formele rol als Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en 

stemt daarnaast als klankbord nauw af met de Directie/Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen van de beide BV’s. Het Coöperatiebestuur legt verantwoording af aan de Algemene 

Ledenraad Vergadering (ALV) en vormt samen met de ALV de schakel tussen de huisartspraktijken en 

de BV’s voor de strategie en het beleid. De BV’s kunnen immers alleen functioneren als er ook bij de 

huisartspraktijken voldoende draagvlak en commitment is.  

RegiozorgNU en SpoedzorgNU worden bestuurd door een tweehoofdige directie. De directie legt 

verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. RegiozorgNU heeft NUGezond opgericht, een 

multidisciplinair bestuurlijk adviesgremium met daarin een vertegenwoordiger uit het bestuur van elk 

lokaal samenwerkingsverband. NUGezond heeft als doel om het regiobeleid in lijn te brengen met het 

lokale beleid en de uitvoering. Op deze manier lopen prioriteiten, programma’s en projecten synchroon 

met elkaar. RegiozorgNU en NUGezond werken vanuit een gezamenlijke visie en missie en vertalen 

deze in gedragen activiteiten, waarvoor een sterkere organisatie en netwerk nodig zijn om dit met 

draagvlak te kunnen doen. 

Voor inhoudelijke input en adviezen heeft SpoedzorgNU de Medische Advies Raad (met uit elke 

HAGRO één vertegenwoordiger). Daarnaast zijn er een patiëntenraad en ondernemingsraad in 

oprichting om de medezeggenschap van patiënten en medewerkers goed te borgen. 
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De inhoudelijke ontwikkeling en uitwerking van de zorgprogramma’s vindt plaats in werkgroepen in 

samenwerking met de Kaderhuisartsen Expert Groep waarin huisartsen met een specifieke 

deskundigheid zitten. 

 

Afbeelding: Weergave governance structuur Coöperatie ZorgNU, RegiozorgNU BV en SpoedzorgNU BV 

 

5.5. Planning & Control  
RegiozorgNU staat voor resultaat en wil ook graag resultaatverantwoordelijk zijn. Om hier goed op te 

kunnen sturen en resultaat te boeken is een goede planning & control cyclus essentieel. Bij de uitvoering 

van het regioplan (en de onderliggende jaarplannen) van RegiozorgNU staat de planning & control 

cyclus van RegiozorgNU centraal. Doel is het mogelijk maken voor commissarissen, directie en het 

team, dat ieder vanuit zijn eigen rol in een vroeg stadium in staat is tot het nemen van 

(bij)sturingsmaatregelen door middel van goed onderbouwde plannen en voortdurende monitoring. 

Het bewaken van het totale – integrale – resultaat en het stellen van de kaders waarbinnen activiteiten 

plaatsvinden is de verantwoordelijkheid van de directie. We hanteren daarbij het volgende proces: 

1. In het najaar wordt het regioplan door alle betrokken spelers (RegiozorgNU en SWV’en) 
vertaald in jaarplannen. Met onderbouwing van activiteiten, te behalen resultaten (quadriple-
aim), planning en begroting. 

2. Iedere kwartaal vindt evaluatie van de jaarplannen plaats. Behaalde doelen, resultaat en kosten 
worden afgezet tegen de planning. Door RegiozorgNU (finance en control) wordt een format 
ontwikkeld en aangereikt voor rapportage.  

3. De projectleiders en programmaleiders rapporteren maandelijks over de voortgang van hun 
projecten.  

4. Tevens vindt iedere kwartaal evaluatie en rapportage plaats door de directie van RegiozorgNU 
aan alle stakeholders (zorgverzekeraar, commissarissen en AVA). Hiervoor wordt een 
rapportagesysteem ontwikkeld. 

5. Op basis van de uitkomsten vindt indien nodig vroegtijdig bijsturing plaats van de plannen. 

RegiozorgNU BV
Directie

ZorgNU U.A.
Bestuur

Zorg O&I ICT Academie

Raad van 
Commissarissen

Staf

SpoedzorgNU BV
Directie

Spoedpost 
Noord West 

Utrecht

ALV

NUGezond
Medisch Advies 

Raad

Werkgroepen
Triagisten

Chauffeurs
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