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Voorwoord 

Goede betaalbare zorg, dicht bij de burger, dat is waar Raedelijn voor staat. Wij geloven dat  

een sterke georganiseerde eerste lijn de basis is voor goede, betaalbare zorg dicht bij de 

burger. In 2014 hebben we vele eerstelijnszorgverleners -en organisaties succesvol begeleid 

om met de veranderingen en uitdagingen in de zorg om te gaan en samenhang rond inhoud, 

mens en organisatie te organiseren. De focus lag hierin op drie programmalijnen, met beoogde 

speerpunten:  

 

 

 

 

Binnen de eerste lijn zagen we veelheid aan energie en ambitie om goede zorg te blijven 

leveren in de wijk. Ofwel door investering in infrastructuur (huisvesting), door het organiseren 

van aanspreekbaarheid voor andere partners ofwel door inhoudelijk zorgprogramma’s in te 

richten. Met de transities is een begin van de infrastructuur gelegd. Nu moet er een 

verandering in denken en gedrag worden ingezet om de groeiende zorgvraag in de eerste lijn 

op te kunnen vangen. Door en over de lijnen heen zagen we dat de zorg in het algemeen en 

vooral huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen zoeken naar nieuwe vormen van 

samenwerking. De beweging naar integrale geboortezorg gaat snel en vraagt veel van de 

ketenpartners, ook van de verloskundigen in de eerste lijn.  

Zorgen maken we ons over de snelheid van veranderingen en de geringe aandacht voor 

implementatie. Een beleidswijziging op papier is heel wat anders dan de vertaling en in bedding 

in een praktijk met de zorgverleners zelf. Om dit proces tot een succes te maken zijn mensen 

nodig die het samen gaan dóén. In 2014 is dat precies wat Raedelijn heeft bereikt. 

Investering in een sterke eerste lijn blijft noodzakelijk om burgers ook in de toekomst zorg 

betaalbaar en dicht bij huis te houden.  

 

 

 



 

4 Jaarrapportage Raedelijn 2014  

 

1 Resultaten programmalijn Eerste lijn 

In 2014 speelde voor de eerste lijn een aantal belangrijke vraagstukken: de herinrichting van 

het zorglandschap GGZ met systeemwijziging van specialistische naar generalistische Basis- 

GGZ, de organisatie en vorming van (virtuele) Geïntegreerde Samenwerkingsverbanden 

(GEZ’en) en het ontwikkelen van projectmatige aanpak van proactieve ouderenzorg. De 

programmalijn Eerste lijn kent drie speerpunten: Professionalisering, Ouderenzorg en GGZ. 

 

 

1.1 Professionalisering  

Onder professionalisering verstaan we: 

• Organisatievorming, het ontwikkelen en organiseren van aanspreekbare organisaties 

• Ontwikkelen van nieuwe organisatie- en financieringsmodellen voor zorgvernieuwing 

• Programmatische aanpak van doelgroepen om te komen tot een integraal en samenhangend 

wijkgericht zorgaanbod 

• Optimaliseren van bedrijfsvoering (procesoptimalisatie, zelfevaluatie bedrijfsvoering)  

• Huisvestingsvraagstukken 

 

1.1.1 Wijkgerichte zorg 

Procesbegeleiding bij samenwerkingsverbanden om te komen tot (pre) GEZ-contractering heeft 

plaatsgevonden bij zeventien initiatieven in twaalf gemeentes (zie hieronder). Opvallend is de 

verschuiving van initiatieven naar de regio Gooi- en Vechtstreek en Eemland en Zuidoost 

Utrecht (in plaats van de stad Utrecht). Bij al deze initiatieven maakt een gebiedsanalyse 

onderdeel uit van de aanpak. Doel is het realiseren van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

samenhangend aanbod eerstelijnszorg vanuit de eerste lijn. 
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GEZ initiatieven: Utrecht (3), Amersfoort (3), Barneveld, Driebergen Heuvelrug, 

Bunnik/Werkhoven/Odijk (Kromme Rijn), Soest, Baarn, Loosdrecht i.s.m. Hilversum 

Kerkelanden, Hilversum, Vinkeveen en Wilnis, Breukelen, Wijk bij Duurstede. 

 

Huisvesting 

In het kader van huisvestingsvraagstukken zijn twaalf samenwerkingsverbanden begeleid (zie 

plaatje). Dit gaat om begeleiding bij oriëntatie op en realisatie van gezamenlijke nieuwe 

huisvesting van meerdere disciplines. Een gezamenlijke visie op zorg, samenwerking en 

organisatie, gebiedsanalyse, haalbaarheid financiën en een quickscan naar haalbaarheid 

huisvesting, wordt in deze trajecten vrijwel altijd meegenomen. 

 

 
 

Het betreffen de volgende plaatsen: Utrecht, Hilversum, Vinkeveen, Hoevelaken,  

Soesterberg, Vleuten, Putten, Mijdrecht, Wilnis, Bussum, Elspeet en Amersfoort Zuid.  
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Samenwerking en organisatie  

• Begeleiding van verkenning samenwerking tussen huisartsen en andere disciplines heeft 

plaatsgevonden in: Utrecht (‘t Zand), Bilthoven (2), Barneveld, Amersfoort (2), Maarssen-

Dorp en Harderwijk. 

• In de regio Utrecht is begeleiding geweest bij een traject om te komen tot samengaan van 

twee GEZ’en met als doel: te komen tot een aanspreekbare en haalbare organisatie. 

• Raedelijn was voorzitter van het netwerk van Gezondheidscentra Midden-Nederland en 

voorzitter netwerk van GEZ-coördinatoren in Utrecht Stad. Doel is: kennis delen, 

ontwikkelingen duiden en vertalen en innovaties realiseren. 

• In de regio Noordwest-Veluwe is begeleiding geweest bij het inrichten van professionele 

samenwerking tussen individuele oefentherapie zorgaanbieders en daarmee de verbinding 

gezocht richting zorggroep huisartsen en gemeenten. 

• Inrichten van professionele samenwerking tussen individuele logopedisten in de regio 

Noordwest-Veluwe (Samen Passend) en Amersfoort (Logos) en daarmee de verbinding 

gezocht richting zorggroep huisartsen en gemeenten. 

• Inrichten van professionele samenwerking tussen individuele fysiotherapeuten in de regio 

Noordwest-Veluwe, inclusief de eerste opzet van het vaststellen van kwaliteitscriteria. 

• Procesoptimalisatie van praktijken heeft plaatsgevonden in Maartsensdijk met het oog op 

toekomstige verhuizing in Maartensdijk. 

• Begin 2014 is een pilot gedraaid met het zelfevaluatie-instrumentbedrijfsvoering en is eind 

april met een klankbordgroep uit het veld een verbeterslag gemaakt. In oktober zijn twee 

nieuwe pilots gestart en inzet van zelfevaluatie instrument bedrijfsvoering bij 

gezondheidscentra in Utrecht, Maarssenbroek en de Bilt. 

• Advisering bij ontwikkeling van community care, versterking van gebiedsgerichte 

(multidisciplinaire)samenwerking in de eerste lijn in het werkgebied van Medicamus, en 

strategisch adviseren om op een gekozen dossier hier verder i.s.m. de zorgverzekeraar 

invulling aan te geven. 

• Op landelijk niveau heeft op 20 maart een bijeenkomst plaatsgevonden met GEZ-

verantwoordelijken, ROS’en en Achmea. Raedelijn was coördinator. Besproken thema’s 

waren: Eenduidig omgaan met pluspraktijk en prescriptie, verbinding GEZ’en en zorggroepen 

en rol ROS, nieuwe huisartsenfinanciering en impact op GEZ, evaluatie bouwstenen 

zorgprogramma’s. 

• De bouwsteen nieuwe huisartsenfinanciering is door Raedelijn en ZorgImpuls op 18 maart 

2014 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst doelgroepenprogramma’s voor ROS’en en 

Achmea.  

1.2 Ouderenzorg 

In 2014 is bij veel samenwerkingsverbanden een start gemaakt met proactieve ouderenzorg. 

Dit betekent inhoudelijk meer systematische aandacht voor kwetsbare ouderen (screening), de 

aanpak van individugericht naar populatiegerichte en de omslag van aandoeningsgericht 

denken naar functioneel denken (gericht op het totale functioneren van de oudere). De 

initiatieven zagen we in 2014 vooral bij zorggroepen en grotere gezondheidscentra in Midden-

Nederland, ook met het oog om in de toekomst integrale ouderenzorg te contracteren. 

Knelpunten die we in de praktijk tegenkwamen: gebrek aan kennis van complexiteit bij 

huisartsen en POH, verschil in tempo en aanpak tussen huisartsen, de manier van registreren 

sluit nog onvoldoende aan bij multiproblematiek kwetsbare ouderen en samenwerking met 

domeinen als gemeente en welzijn is nog in beginfase.  
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1.2.1 Ouderenzorg 

• Ketenzorgprogramma Kwetsbare ouderen Medicamus, regio Noordwest-Veluwe. Medicamus is 

in 2014 gestart met het ketenzorgprogramma kwetsbare ouderen: samen met relevante 

partners in de regio ontwikkelen en implementeren van een regionaal integraal 

zorgprogramma voor kwetsbare ouderen. Betrokken partijen: huisartsencoöperatie (vijf 

gemeenten, vijftig huisartsen), thuiszorgorganisaties, specialisten ouderenzorg, gemeenten, 

welzijnsorganisaties, paramedici, zorgverzekeraar. Bereikte resultaten in 2014:  

• In oktober 2014 zijn zeven huisartsenpraktijken gestart met de nieuwe werkwijze (in 2015 

starten ruim dertig praktijken, in totaal zullen dan 80% van de huisartsen in het 

werkgebied van Medicamus volgens deze werkwijze werken). 

• Het project en de projectstructuur is gemaakt en gestart (projectgroep, stuurgroep, 

werkgroepen), samenwerking met relevante partners is opgestart (wordt in 2015 verder 

uitgewerkt). 

• Vijf bijeenkomsten hebben plaatsgevonden in de vijf gemeenten in het werkgebied van 

Medicamus over samenwerking tussen huisartsen en gemeenten over kwetsbare ouderen 

(doelgroep huisartsen, praktijkondersteuners, gemeenten, welzijn, wijkverpleging). 

Raedelijn adviseerde op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  

• Inrichten zorgprogramma ouderen Houten. De vijf Eerstelijns Medische Centra in Houten 

willen komen tot de inrichting van een eenduidige aanpak van proactieve ouderenzorg in 

Houten. Dit als voorbereiding op een multidisciplinair zorgprogramma ouderenzorg. Raedelijn 

heeft de projectgroep kwetsbare ouderen geleid. Resultaat: Plan van aanpak proactieve 

ouderenzorg Houten: beschrijving van een eenduidige werkwijze vanuit de huisartsenpraktijk 

en grove schets van multidisciplinair zorgprogramma. In 2015 wordt het multidisciplinaire 

zorgprogramma verder uitgewerkt. 

• Integrale aanpak ouderenzorg regio Eemland. Zorggroep Diamuraal voert in opdracht van de 

Huisartsen Vereniging Eemland een haalbaarheidsonderzoek uit naar een regionale integrale 

aanpak ouderenzorg. Raedelijn adviseert hierbij, voert een gebiedsanalyse uit en verbindt 

met andere ontwikkelingen in de regio. Resultaat: De HVE en Diamuraal willen op basis van 

het haalbaarheidsonderzoek verder met het ontwikkelen van een regionale aanpak. 

Uitwerking vindt in 2015 plaats.  

• Bekostiging ouderenzorg business case (samenhangend aanbod ouderen) Utrecht en 

omgeving. Samen met en in opdracht van zes zorggroepen/samenwerkingsverbanden is een 

samenhangend aanbod huisartsenzorg/wijkverpleging ontwikkeld. Hierbij is gebruik gemaakt 

van huidige werkwijzen als Om U (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen). De opgestelde SAG-

aanvraag Model Ketenzorg Ouderen Midden-Nederland is met Achmea besproken. Op basis 

van feedback is besloten om vanuit De Bilt verder te gaan met de ontwikkeling hiervan (en 

niet met zes partijen). Eind 2014 is een vervolgopdracht opgesteld om dit voor De Bilt verder 

uit te werken.  

• Integrale aanpak en contractering ouderenzorg De Bilt. Gezondheidscentra De Bilt, 

thuiszorgorganisaties Vitras en De Bilthuysen willen komen tot een verdere integratie van 

werk, aansturing en financiering. Raedelijn is projectleider. Doel van betrokken organisaties 

is om per 1-1-2016 gezamenlijk zorgaanbod voor doelgroep ouderen te contracteren bij de 

zorgverzekeraar.  

Resultaat 2014: beeld van huidige en gewenste werkwijze en advies voor vervolg. In 2015 

wordt een business case opgesteld.  

• Invitational Eerstelijnsverpleegkundige. In september 2014 heeft op initiatief van Raedelijn 

een Invitational Conference ‘Verpleegkundige zorg bij ouderen thuis in 2020’ plaatsgevonden. 

Huisartsen, bestuurders, managers kwamen bijeen om een breed gedragen visie te 
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ontwikkelen en opgaven voor de toekomst te formuleren. Resultaat: zes ontwikkelopgaven 

voor de toekomst. 

• In navolging van de Invitational heeft een werkconferentie met praktijkondersteuners 

ouderenzorg, wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in het ziekenhuis plaatsgevonden. 

Professionals uit de praktijk herkennen de zes ontwikkelopgaven, vullen aan vanuit de 

praktijk en concluderen dat ze gewoon aan de slag moeten gaan en daarbij de patiënt niet 

moeten vergeten. Resultaat van beide bijeenkomsten: Online magazine verpleegkundige zorg 

bij ouderen thuis.  

• Onderzoek Jan van Es Instituut inzet wijkverpleegkundige. Het Jan van Es Instituut voert een 

onderzoek uit naar de effectiviteit van de inzet van de wijkverpleegkundige, in samenwerking 

met Raedelijn. In het werkgebied van Raedelijn vindt dit plaats op twee locaties: 

Maarssenbroek en De Bilt. Resultaat 2014: onderzoek is opgezet: commitment locaties, 

vaststelling doelen. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats in 2015.  

• Populatieanalyse en advies proactieve ouderenzorg LRJG. De vier gezondheidscentra van 

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) willen komen tot een uniforme proactieve 

aanpak ouderenzorg. In Leidsche Rijn is advies geboden rond proactieve ouderenzorg en 

populatie-analyse gemaakt. 

• Raedelijn is netwerkpartner van OM U. NUZO implementatie OM U: de ‘Om U’-aanpak is 

ontwikkeld en geïmplementeerd in 39 huisartsenpraktijken in De Bilt en Utrecht. Raedelijn is 

gevraagd om de ‘Om U’-aanpak en ontwikkelde producten verder te implementeren (niet uit 

de ROS-beleidsregel gefinancierd). De implementatie is gedaan via nieuwsbrieven, symposia 

en gesprekken met m.n. zorggroepen. Resultaat: symposium Om U januari 2014, 41 

huisartsenpraktijken werken met de gestructureerde ‘Om U’-aanpak, 32 huisartsenpraktijken 

met een semi-gestructureerde aanpak. Dit aantal neemt nog toe. Met name vanuit 

zorggroepen wordt een gestructureerde aanpak kwetsbare ouderen ontwikkeld, waarbij 

gebruikt wordt gemaakt van ‘Om U’-tools: 

• ervaringen met de ‘Om U’-tools zijn geïnventariseerd 

• verslaglegging en advies n.a.v. vervolgimplementatie. 

1.3 GGZ 

De psychische gezondheidszorg staat volop in beweging door ontwikkelingen in maatschappij, 

beleid en financiering. In het Bestuurlijk Akkoord, dat de Minister met de specialistische-GGZ 

(SGGZ) sloot en in het akkoord met de eerste lijn, wordt uitgegaan van 20% minder 

specialistische zorg, bij psychische problematiek, op te vangen door de huisartsen en de POH- 

GGZ, samen met de generalistische basis-GGZ (BGGZ).  

 

Eerstelijnsnetwerken worden steeds meer afgerekend op de mate waarin ze in staat zijn om: 

complexe zorgvragen verantwoord in de buurt af te handelen, minder complexe vragen 

slimmer/sneller/beter af te handelen, te snelle verwijzing te voorkomen, zorgvragen te 

voorkomen (preventie) en goede samenwerking tussen hulpverleners te organiseren. De 

huisartsenzorg krijgt een belangrijke rol: de huisarts moet optreden als onafhankelijk 

poortwachter, moet patiënten met psychische problemen stimuleren tot zelfzorg en voorkomen 

dat de problemen verergeren en zich ontwikkelen tot een stoornis. De huisarts moet verder 

begeleiding bieden aan patiënten met stabiele chronische problematiek die instromen vanuit de 

gespecialiseerde GGZ. De organisatie van deze taken voor de groeiende groep patiënten met 

psychische problematiek, vraagt veel van de organisatie van de huisartsenvoorziening in de 

eerste lijn. Goede samenwerking tussen huisartsen, POH-GGZ, eerstelijnspsychologen, 

verslavingszorg, jeugdzorg en maatschappelijk werk, is van belang.  
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1.3.1 Resultaten 

• Begeleiding en advies zorggroepen Diamuraal en Stadsmaatschap Utrecht (nu HUS). 

Realisatie van raamovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst met GGZ-partners in de 

regio.  

• Begeleiding eerstelijnspsychologen bij coöperatievorming en samenwerking met huisartsen, 

geformaliseerd in een raamovereenkomst (Utrecht Stad en Amersfoort/Eemland). 

• Organisatie van netwerkbijeenkomst voor POH-GGZ’ers om ontwikkelingen te vertellen, 

duiden en te inspireren en advisering huisartsen over module POH-GGZ.  

• Begeleiding bij ontwikkelingen zorgpad/zorgprogramma-GGZ in Maarn-Maarsbergen  

• Strategisch advies bij de organisatie van samenwerkingsafspraken tussen de Stichting 

Zorgcentra Houten en de GGZ-aanbieders. 

• Strategisch advies en begeleiding bij de organisatie tot aanspreekbare organisaties van 

Eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten:  

• Utrecht Stad 

• Eemland 

• Leidsche Rijn  

• Stichtse Vecht  

• Vleuten/De Meern 

Raedelijn heeft het vervolgtraject gefaciliteerd en mede georganiseerd waarbij deze 

aanspreekbare organisaties tot een samenwerkingsovereenkomst c.q. raamovereenkomst 

met de huisartsen zorggroep zijn gekomen en die daadwerkelijk hebben getekend. Bij 

zorggroep HUS en Diamuraal heeft dit geleid tot een raamovereenkomst, bij het Julius 

Centrum Leidsche Rijn en Stichting Zorg in Houten tot samenwerkingsovereenkomsten, 

waarbij afspraken over organisatie, e-health, consultatie, (terug) verwijzing zijn vastgelegd. 

Diamuraal en HUS zijn ook een vervolgtraject gestart om de verdere invulling van (o.a. 

kwaliteitsindicatoren, e-health) de professionele samenwerking verder uit te werken. 

Raedelijn heeft hierbij een initiërende en strategisch adviserende rol. 
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2 Resultaten programmalijn Eerste Lijn en Gemeente 

De gemeente, specifiek het sociaal domein, is een betrekkelijk nieuw speelveld voor de eerste 

lijn. In 2014 troffen de gemeentes voorbereidingen voor drie transities: AWBZ-taken naar de 

Wmo, transitie Jeugdzorg en invoering van de Participatiewet. De veranderingen zijn gericht op 

mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen met gebruik van eigen mogelijkheden, netwerk en 

lichte vormen van zorg en ondersteuning. De ontwikkelingen vragen een andere manier van 

(samen)werken, denken en zorg tussen het sociaal en zorgdomein. De eerste lijn werd in 2014 

wisselend hierin meegenomen, vaak ook afhankelijk van de ambitie en visie van 

wethouders/ambtenaren. Eerste lijn en gemeente hadden veelal nog geen scherp beeld van 

wat er op hen afkwam. Het duiden en vertalen van de consequenties van transities voor de 

eerste lijn en de samenwerking eerste lijn-gemeente is in 2014 een belangrijke opgave voor 

Raedelijn geweest. We hebben actief de verbinding gezocht met gemeenten, zowel op 

strategisch niveau als op uitvoerend niveau. Wat nu gaat spelen is de transformatie, de 

cultuuromslag bij professionals om meer buiten de grenzen van de eigen sector te werken en 

vraagstukken te bezien vanuit de positie van de cliënt. Programmalijn Eerste Lijn en Gemeente 

kent twee speerpunten: Transities en Integrale wijkaanpak. 

 

 
 

2.1 Transities AWBZ/Wmo en Jeugdzorg 

• Realisatie van samenwerkingsafspraken in de zorg voor de jeugd tussen zeven gemeenten in 

de regio Eemland, huisartsen (Huisartsenvereniging Eemland) en jeugdartsen/GGD. 

Werkconferentie “samen aan de slag”, convenant met regionale samenwerkingsafspraken en 

plan van aanpak voor implementatie regionale afspraken. Betrokken partners: HV Eemland, 

GGD Midden-Nederland, zeven gemeenten Regio Eemland.  

• Vooronderzoek en advies aan de gemeente Wijk Bij Duurstede over wat nodig is om de 

verbinding tussen eerste lijn en sociaal domein te leggen in het kader van de transities 

AWBZ/Wmo en jeugdzorg. 
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• Raedelijn faciliteerde een bijeenkomst in Hilversum Noordoost met betrokkenen uit zorg en 

sociaal domein over de zorg voor de jeugd. Resultaten zijn gepresenteerd tijdens een 

eerstelijnscafé.  

• Mede organiseren eerstelijnscafé Hilversum van gemeente en eerste lijn waarin zorg, welzijn 

en Wmo-consulenten met elkaar in gesprek zijn gegaan over hun rollen in de zorg voor de 

jeugd en in de ouderenzorg.  

• Verkenning jeugdzorg/GGZ Schothorst Amersfoort: verkennen van mogelijkheden om zorg en 

ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychische problemen in Schothorst, 

Amersfoort te verbeteren. 

• Utrechtse Heuvelrug: begeleiding huisartsen Utrechtse Heuvelrug bij de vorming van een 

samenwerkingsverband Huisartsen Utrechtse Heuvelrug (HUH) en het vormgeven van een 

strategie in de samenwerking met de gemeente in het kader van de verschillende transities.  

• Samenwerking huisarts en gemeente: organiseren van casuïstiekbijeenkomsten voor partners 

in ouderenzorg in de regio noordwest Veluwe met als doel dat huisartsen en medewerkers in 

de maatschappelijke ondersteuning meer zicht hebben op elkaars rol in het opsporen van 

kwetsbare ouderen en elkaar weten te vinden. 

• Uitvoeren gebiedsanalyse KetenzorgNu met focus op ouderenzorg voor het herijken van 

beleid. 

2.2 Integrale Wijkaanpak 

• Gezonde wijkaanpak Amersfoort Zuid: concretiseren van de samenwerking tussen publieke 

gezondheid, eerste lijn, wijkteam Gemeente en huisartsen in Amersfoort Zuid. Organiseren 

wijkbijeenkomst waar zorg- en welzijnsprofessionals elkaar ontmoetten en kennis konden 

uitwisselen over hun activiteiten in de wijk.  

• Gezonde wijkaanpak Amersfoort Schothorst: mede organiseren brede wijkbijeenkomst en 

faciliteren van ontmoeting op thema’s ouderen, psychische problematiek en jeugd.  

• Versterken samenwerking eerste lijn en maatschappelijke ondersteuning in Wijkse Integratie 

Eerste Lijn (WIEL) in Wijk bij Duurstede. Basis voor het concretiseren van samenwerking 

tussen gemeente, eerste lijn en huisartsen in de kernen van Wijk bij Duurstede. 

• Vooronderzoek naar haalbaarheid gezamenlijke Integrale Wijkaanpak Leidsche Rijn. 

Sleutelfiguren op gebied van eerste lijn, welzijn en wonen zijn betrokken. Voorstel gedaan 

voor netwerkaanpak in de wijk. 

• Raedelijn is projectleider in Woerden voor inrichting sociaal wijkteam (wijkverpleegkundige, 

maatschappelijk werker, praktijkondersteuner, welzijnsmedewerker, Wmo-medewerker). De 

betrokken partijen zijn gemeente Woerden, thuiszorgorganisatie, huisartsenpraktijk, 

zorgverzekeraar VGZ, met als doel te komen tot een sociaal wijkteam, waarbij verbinding 

plaatsvindt met de huisartsenpraktijk. 

• Vooronderzoek voor project Welzijn in de Wijk/Zelf aan Zet in Huizen bij gezondheidscentrum 

Huizen en Versa Welzijn om draagvlak en randvoorwaarden te onderzoeken voor het 

versterken van de verbinding tussen zorg en sociaal domein.  

• Kwartiermaker/programmamanager Nijkerk Fit, Nijkerk. Resultaat: voorstel en borging 

programmaorganisatie, effectieve samenhang van deelprojecten op voortgang en realisatie.  

• Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de uitbreiding van Keivitaal naar drie tot vijf 

aandachtswijken in Amersfoort met als doel meer burgers te bewegen tot gezondere leefstijl 

en meedoen. Vervolgens opdracht gekregen om deze verbreding ook uit te voeren.  

• Uitvoering behoefteonderzoek als basis voor beleid in opdracht van de Stichting Utrecht Oost 

Gezond. Gebiedsanalyse in combinatie met enquête en focusgroepen onder de doelgroepen 
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studenten en werkenden en ouderen. Presentatie voor ALV en Wonen, Welzijn & Zorgnetwerk 

Utrecht Oost. 

 

Opdrachten waarbij gemeenten en/of welzijnsorganisaties (mede) opdrachtgever zijn, worden 

voor 50% (mede)gefinancierd door gemeenten en/of welzijnsorganisaties. 
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3 Resultaten programmalijn Eerste en Tweede lijn 

De zorgvraag neemt komende jaren toe, terwijl beschikbare ruimte om die vraag op te vangen 

beperkt is en blijft. Substitutie wordt gezien als middel om kosten in de zorg te beheersen. Met 

substitutie wordt gelijke of betere kwaliteit van zorg nagestreefd, de schaarse capaciteit 

optimaal benut en de toegankelijkheid van zorg behouden. Voor Raedelijn betekent zorg op de 

juiste plek: zorg dicht bij de patiënt, op het juiste moment, in de eerste lijn als het kan en in de 

tweede lijn als het moet. De programmalijn Eerste en Tweede lijn kent drie speerpunten: 

Geboortezorg, Samenwerking tussen huisarts en specialist en Eerstelijnsdiagnostiek. 

 

 

3.1 Geboortezorg  

• Begeleiding Verloskundigen Noordwest-Veluwe en Omstreken bij komen tot gezonde 

bedrijfsvoering van het geboortehuis binnen strategische samenwerking met ziekenhuis  

St. Jansdal. 

• Vergroten en verbreden van regionaal draagvlak voor samenwerkingsafspraken tussen 

kraamzorg, jeugdgezondheidszorg voor verantwoorde geboortezorg en optimale overdracht.  

• Organisatie van een Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV) Carrousel St. Jansdal als 

eerste stap naar betere samenwerking VSV. 

• Formulering van visie op integrale geboortezorg van de Kring Verloskundigen Amersfoort 

(tien praktijken) ter voorbereiding gesprek met Verloskundig Samenwerkingsverband 

(gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg). Professionalisering Eerstelijnsverloskundigen 

Gooi- en Vechtstreek ten behoeve van samenwerkingsafspraken VSV Tergooi. 

• Analyse stand van zaken en haalbaarheid vergroten geboortezorgdiagnostiek in de eerste lijn, 

EVC Midden-Nederland. 
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• Benchmark Eerstelijnsverloskundig Centrum: ontwikkelen van een benchmark voor de 

verloskundigen van Eerstelijs Verloskundig Coöperatie (EVC Midden-Nederland) om de 

kwaliteit van zorg voor haar leden meer transparant te maken en continu te borgen. 

3.2 Samenwerking huisarts en specialist  

• Meekijkconsult (voorheen consultatieve spreekuren) De Bilt. Projectleider bij implementatie 

van verbreding meekijkconsult bij alle achttien  huisartsen in De Bilt/Bilthoven. Monitoring en 

evaluatie van voortgang en resultaten. Samenwerkingspartners zijn Stichting 

Gezondheidscentra De Bilt, UMC Utrecht, Achmea, Medihove BV.  

• Transmuraal Zorgpad Ouderen Woerden: ontwerp van een transmuraal zorgpad, gericht op 

ouderen 75+ die langer dan 24 uur zijn opgenomen in het ziekenhuis en terugkeren naar de 

thuissituatie, i.s.m. ziekenhuis, huisartsen, thuiszorgwijkteams en geriatrische revalidatiezorg 

instelling. Het TZW is ontwikkeld en geïmplementeerd aan de hand van Lean/continu- 

verbeter-principes en heeft geleid tot nieuwe werkwijzen voor alle betrokken disciplines. O.a. 

het aantal elektronische berichten naar huisarts bij ontslag uit ziekenhuis is toegenomen. 

• Gerelateerd aan de regio met potentie tot verspreiding: samenwerking orthopedie St. 

Maartenskliniek – huisartsen Leidsche Rijn: Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, partijen zien 

kansen en meerwaarde voor verdere samenwerking. Vervolg door fusie ziekenhuis on hold 

gezet. 

• Organiseren van samenwerking huisartsen De Meern, Leidsche Rijn en St. Maartenskliniek 

voor patiëntendoelgroep knieklachten en artrose, waardoor de patiënt zoveel mogelijk bij de 

huisartsen onder behandeling blijft.  

• Invitational Artrose. Voorbereidingen voor het Vormgeven van een regionale invitational over 

artrose met stakeholders eerste en tweede lijn, i.s.m. Ketenzorg NU, St. Maartenskliniek en 

medisch specialisten van het St. Antonius Ziekenhuis. De invitational geeft inzicht in het 

draagvlak van de regio om te komen tot het ontwikkelen van een ketenzorg Artrose. 

• Opzetten en realiseren van IUD-project i.s.m. zorggroep Huisartsen Utrecht Stad.  

• Advies bij concretisering van samenwerking tussen nulde, eerste en tweede lijn in de regio 

Gooi- en Vechtstreek, specifiek Weesp, in samenwerking met zorggroep GhoGo, MCC Tergooi 

en Tergooi ziekenhuizen. 

• Verkennende gesprekken met o.a. St. Antonius Ziekenhuis voor het ontwikkelen van een 

substitutiegame. 

• Onderzoek naar gegevensoverdracht eerste en tweede lijn Midden-Nederland met focus op 

diagnostiek. Doel is knelpunten inventariseren en oplossingsrichtingen voor en met partijen in 

het veld te formuleren. 

3.3 Eerstelijnsdiagnostiek  

• Gesprekken met HUS en Saltro over het opzetten en realiseren van een Eerstelijns Diagnose 

en Advies Centrum (EDAC). Presentatie ter voorbereiding op het ontwikkelen van een 

businesscase. 

• Begeleiding samenwerking huisartsen Leusden in relatie tot komst diagnostisch centrum 

Meander Medisch Centrum te Leusden (het Medisch Centrum de Mulderij) en samenwerking 

met ziekenhuis ten aanzien van diagnostiek en consultatie.  

• Inventarisatie en analyse van ontwikkelingen en kansen in het veld van de 

eerstelijnsdiagnostiek in Midden-Nederland 

• Onderzoek stand van zaken en advisering aan Eerstelijns Verloskundige Coöperatie Midden-

Nederland om meer verloskundige diagnostiek in de eerste lijn uit te voeren. 
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3.4 Landelijk 

• Raedelijn is inhoudelijk regisseur van de website zorgopdejuisteplek.nl. Doorontwikkeling 

vindt continu plaats. Vormgeving is aangepast en sluit daardoor aan op de huisstijl en 

communicatiestrategie van ROS-netwerk landelijk. Een logo is ontwikkeld voor de website. 

Deze wordt tevens gebruikt voor twitter #zojp #substitutie. Voor het verhogen van de 

vindbaarheid is www.zojp.nl geclaimd en doorgelinkt naar www.zorgopdejuisteplek.nl.   

• Naast kennisdelen, nu ook kunde delen: handreiking voor het organiseren van een regionale 

carrousel. Format is ontwikkeld door vier ROS’en en kan zeer flexibel worden ingezet.  

• Projecten en best practices uit het veld zijn ingericht naar een “bibliotheek” gecategoriseerd 

naar thematische onderwerpen. De thema’s sluiten aan op de website van het ROS-netwerk 

en de landelijke thema’s van zorgverzekeraars. 

• Op basis van onder meer een inventarisatieronde bij alle ROS’en is er een strategisch 

communicatieplan geschreven voor beheer en (door)ontwikkeling van de website. Op 

directieniveau worden de keuzes gemaakt hoe hier landelijk vorm aan gegeven gaat worden. 

• In 2014 zijn twee landelijke bijeenkomsten georganiseerd, een door Raedelijn en in het 

najaar door ROS Almere. Landelijke bijeenkomsten staan in het teken van kennisdelen in het 

netwerk en tevens inhoudelijk ontwikkelen. Zo is in maart 2014 NIVEL geweest om in 

gesprek te gaan over het rapport “Substitutie, ruimte voor de eerste lijn”. In het najaar heeft 

Guus Schrijvers een presentatie gegeven over een nieuwe bekostigingsstructuur rondom 

substitutie volgens het “Cappuccinomodel”. 

 

Opdrachten waarbij het ziekenhuis (mede)opdrachtgever is, worden voor 50% (mede) door het 

ziekenhuis gefinancierd. 



 

16 Jaarrapportage Raedelijn 2014  

 

4 Landelijke en regionale stakeholders  

Naast projecten met en voor eerstelijnszorgverleners onderhouden we contacten en stemmen 

we af met landelijke en regionale stakeholders.  

Dit zijn o.a.:  

• Adviesraad Midden-Nederland, waarin beroepsgroepen uit de eerste lijn zijn 

vertegenwoordigd. 

• Zorgverzekeraars Achmea, VGZ, Zorg en Zekerheid. 

• ROS-netwerk en InEen. Actieve deelname aan kennisnetwerken van ROS’en op het gebied 

van Zorg Op de Juiste Plek, Ouderenzorg, GGZ, Ouder- en Kindzorg en geïntegreerde 

gebiedsanalyse. 

• Beroepsorganisaties eerste lijn, zoals de LHV Kring Midden-Nederland, KNGF, KNOV, LVE-

afdelingen, KNMP, VVOCM Midden-Nederland. 

• Hogeschool Utrecht. In 2014 o.a. meerdere colleges gegeven over financiering, 

beleidsontwikkelingen en zorginnovaties eerste lijn voor praktijkondersteuners, 

oefentherapeuten, fysiotherapeuten bij Hogeschool Utrecht (niet uit de ROS-beleidsregel 

gefinancierd). 

• Utrechts Fonds Achterstandswijken 

• Netwerk Utrechtse Zorg voor Ouderen (NUZO)/Partnerschap van NUZO 

• GGD’en in regio Midden-Nederland 

• Landelijke en regionale (koepel)organisaties zoals Jan van Es Instituut, Vilans, RIVM, CBO, 

IKC, Palliatieve netwerken en V&VN. 

 


