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Bron van inspiratie  
 
Met een groep van verschillende disciplines in de zorg in 
achterstandswijken in Utrecht (huisartsen, POH-GGZ, buurtteam, 
gemeente, verzekeraar) is een studiereis gemaakt naar Amsterdam, 
Rotterdam en Groningen. Er is enorm veel informatie opgedaan en 
inspiratie voor eigen werk en praktijk. Ook waren er leuke discussies over 
hoe we zaken in de Utrechtse praktijk kunnen overnemen.  
Na afloop is aan alle deelnemers gevraagd in één verslag voor zichzelf, 
voor directe collega's en voor de UFA op papier te zetten wat de 
opbrengst geweest is van deze reis. Onderstaand vindt u in alfabetische 
volgorde (op voornaam van de deelnemers) de verslagen. Veel leesplezier 
en inspiratie!  
 
Berthon Rikken, huisarts en voorzitter UFA  

 
 

U vindt de verslagen van: 
 
 Aleece Roosen……………………………………………………………………..  3 
 Arjen Tilro………………………………………………………………..………….  4 
 Berthon Rikken……………………………………………………………………  5 
 Cevriye Bilginer……………………………………………………………………  7 
 Ellen van der Vorst………………………………………………………………  8 
 Gerald Zwiggelaar………………………………………………………………..  9 
 Hennie Zonderland……………………………………………………………… 10 
 Jeanine ten Haaf…………………………………………………………………. 11 
 Marieke Groenwold……………………………………………………………. 12 
 Martine Selles…………………………………………………………………….. 13 
 Sascha Kotter……………………………………………………………………… 14 
 Sonia Jennings………………………………………………………………….... 15 
 Yvonne Pijnacker………………………………………………………………… 16 
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Aleece Roosen, POH GGZ Stichting Overvecht Gezond 
 

Op woensdagochtend vertrokken we met de boot 
naar Amsterdam vanuit Maarssen, wat een mooie 
boottocht.  Na de voorstelronde wist je een 
beetje wie nou wie was en wat degene zou 
kunnen brengen en halen. Ik vond het erg leuk 
dat er zoveel verschillende disciplines bij waren; 
huisartsen, POH GGZ, buurtteam, zorginkoper 
Zilveren Kruis en medewerkers van de gemeente.  

 
Amsterdam 
Wat ik vooral heb opgestoken van ons bezoek aan Amsterdam en waar ik 
ook wat mee ga doen; 
Amsterdam Slotervaartziekenhuis: Jos van Campen 
 Snellere stijging van dementie onder migranten en dat er bij turken en 

hindoestanen meer risico is en dan ook al op wat jongere leeftijd vanaf 
60.  

 MMSE met een tolk afgenomen moet worden, of in ieder geval dit 
maakt het meer betrouwbaar. 

Amsterdam Wijk Info Punt en praktijk JonkerKoetsier:  
 Welzijn op recept: dat de huisarts dus tijdens zijn spreekuur een 

(welzijns)recept meegeeft aan de patiënt, hierop kan aangekruist 
worden waar de patiënt mee aan de slag wil gaan en met dit recept 
gaat de patiënt naar welzijnswerker en gaat daar het gesprek aan om 
in beweging te komen. 

Rotterdam bezoeken van verschillende huisartsenpraktijken/ 
gezondheidscentra: 
 Ook hier komt het welzijn op recept weer terug. 
 Wat me vooral is opgevallen is dat het gaan en staan van projecten en 

vinden van verbinding voor een groot deel afhangt van het elkaar 
kennen en enthousiasme en overtuiging  van de meerwaarde van 
samenwerken van de verschillende disciplines. 

Groningen Project Samen oud  
 De samenwerking in de zorg rondom ouderen komt hier ook weer 

duidelijk naar voren. Ik vind vooral het classificeren in deze werkwijze 
(robuust, kwetsbaar en complex) erg helder wat het maken van 
vervolgstappen en wie zet je nu in makkelijk maakt.  

 
Wat ik dus vooral meeneem is het zoeken naar de 
verbinding/samenwerking met welzijnswerkers in de wijk. We hebben al 
redelijk goede samenwerking met huisartsen/POH en buurtteam, maar 
wie zijn de welzijnswerkers?  Dus meer naar buiten gaan en netwerken. 
Daarnaast zal ik een terugkoppeling geven aan de POH ouderen bij ons in 
de praktijk van de opgedane kennis tijdens deze studiereis. 
 
Bedankt voor deze leuke en informatieve dagen. 
 
Wat is er m.b.t. welzijn in Utrecht?  
Na wat zoeken op internet kom ik tot volgende websites: 
 Samen in de Stad is een samenwerking tussen: AxionContinu, Doenja 

Dienstverlening, U Centraal, Me`kaar, Vooruit, Welzaam en Wijk & Co: 
Samen in de Stad bouwt sociale netwerken voor ouderen 
Ouderen blijven als gevolg van de veranderingen in de zorg langer 
thuis wonen en kunnen minder gemakkelijk een beroep doen op 
professionele hulp en ondersteuning. Het samen gezellig hebben en 
elkaar helpen wordt steeds belangrijker. Daarom zijn in dertien 
Utrechtse wijken sociale netwerken opgezet die het senioren mogelijk 
maken langer zelfstandig én prettig in de wijk te blijven wonen. Dat 
gebeurt onder de paraplu ‘Samen in de Stad’. 
http://www.axioncontinu.nl/samen-de-stad 

 https://assets.trimbos.nl/docs/25a85d99-570a-425b-b542-
a686371ba3a1.pdf 
(welzijn op recept; handleiding voor de ontwikkeling en invoering) 

 https://utrecht.jekuntmeer.nl/sociale-kaart 
 http://www.wijkconnect.com 
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Arjen Tilro, Zilveren Kruis, Zorginkoop 
 
Allereerst dank voor de uitnodiging aan de 
studiereis van het AFU. Ondanks dat ik alleen 
de eerste studiedag aanwezig kon zijn heb ik 
genoten van een hele mooie inspirerende dag. 
  
Samenwerking 
In de ochtend met de boot vertrokken vanaf 
landgoed Goudestein in Maarssen en over de 
Vecht gevaren naar Amsterdam. Prachtig weer 

en kennis gemaakt met collega reisgenoten. Erg leuk en nuttig om 
mensen te ontmoeten op de schakelfuncties tussen het sociaal en 
medisch domein en bijbehorende beleidmakers van de gemeente en 
zorgverzekeraars.  Ik ben er van overtuigend dat deze verbinding de 
samenwerking voor de (achterstands)wijken verbeterd. 
 
Migrantenpoli Amsterdam 
In Amsterdam een bezoek gebracht aan de migrantenpoli van het 
Slotervaart ziekenhuis. Wat ik hebben meegenomen van deze ontmoeting 
is dat voor de  geheugendiagnostiek bij niet westerse migranten 
voldoende instrumenten beschikbaar zijn mits ze op een juiste manier 
worden uitgevoerd en toegepast  Daarentegen zijn behandel- en 
interventies programma’s, toegesneden voor migranten, nog veel minder 
goed ontwikkeld. 
  
Ik ontmoet mij 
Een mooi voorbeeld van zo’n toegesneden interventie voor migranten is 
het programma ‘ Ik ontmoet mij’ van Zina.  Een lichaamsgerichte training 
wordt gegeven aan niet westerse  vrouwen dóór Marokkaanse/Turkse 
vrouwen. Ook ‘ons’ groepje heeft een zeer verkorte workshop gekregen. 
Wat meteen opvalt dat is dat de opzet en persoonlijk benadering verschilt 
van de regulier westerse methodes. Hiermee bedoel ik dat de ontmoeting 

groepsgericht is en plaats vindt in een kring op je hurken waarbij er oog is 
voor een combinatie van lichamelijke bewustwording en specifieke 
psychisch/emotionele elementen zoals schaamte en sociale druk. In 
plaats van bewustwording via cognitieve en rationele 
communicatie  bieden de trainers juist begeleiding vanuit ervaring- en 
beleving en probeerde ze het medisch jargon liefst zoveel mogelijk te 
vermijden. Ik was onder de indruk van de  professionele en respectvolle 
manier van handelen en de manier waarop ze in verbinding treden met 
hun doelgroep.  Ik denk dat  juiste snaar wordt geraakt om de totale 
gezondheid te verbeteren bij deze specifieke groep vrouwen. Een 
methode die zeker navolging verdiend. 
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Berthon Rikken, huisarts en voorzitter UFA 
 

 
Met dubbele pet, en veel voorinformatie, 
begon ik aan de studiereis. Ik was vooraf wat 
somber over de opbrengst, we weten het 
meeste toch wel wat er elders gebeurt. Maar 
niets bleek minder waar. Omdat we in 
Nederland bleven waren er veel meer 
raakvlakken dan onze Berlijn-reis, omdat alle 
'regelgeving', 'wettelijke kaders', 'financiële 
structuren' maar ook de structuur van de 

huisartsenzorg, de eerste lijn, de tweede lijn, etc. op de bezochte 
adressen hetzelfde zijn als bij ons. Doordat er veel disciplines mee waren 
(huisartsen incl HUS, POH-GGZ, buurtteam, gemeente, 
ziektekostenverzekeraar) waren er hele leuke discussies over hoe we 
dingen in het Utrechtse zouden kunnen overnemen.  
 
Verbinding 
De grootste gemene deler van alle bezochte projecten was dat als de 
'verbinding' tussen medisch en sociaal gelegd was, er veel enthousiasme 
en energie was, om samen het beste voor de patiënten/cliënten te 
realiseren. Kennen en gekend worden op persoonlijk niveau is cruciaal en 
daar veel in investeren is goud waard. 
 
Leerpunten als huisarts 
Om met mijn pet als huisarts-praktijkhouder in Utrecht te beginnen, ik 
neem de volgende dingen mee: no-show: helaas veel methodes gehoord, 
maar de gouden tip staat er niet bij (ik ga hier verder op broeden) – 
privacy balie (bij ons niet te realiseren i.v.m. ruimtegebrek) maar wel 
meer gebruik van Health Communicator o.a. voor de balie (UWI!) – 
kennismaken met SOG en (maandelijks?) overleg inbrengen over 
kwetsbare ouderen – dit laatste ook kijken of we dit in GEZ verband 

kunnen opnemen – in GEZ verband kijken of we Samen Oud dagen 
kunnen organiseren – daarnaast eens met de Sociale Makelaar 
kennismaken, een functie waarvan ik dacht dat deze belegd was bij 
Buurtteam, maar dat blijkt dus niet zo te zijn – Wijksafari Ondiep 
organiseren – samenwerking BT zichtbaar laten worden aan bewoners 
door voorlichting te geven. 
 
Leerpunten als voorzitter UFA en vervolg!  
Als UFA voorzitter weer hele andere dingen opgepikt: nu ik er zo over 
denk, is het tijd voor een taskforce Ouderenbeleid in de stad met als 
taken: optimaliseren verbinding medisch-sociaal (huisarts, POH 
ouderenzorg wijkverpleging) – stimuleren MDO-teams inclusief de 
screening – stimuleren SamenOud dagen – verbinding met 2e lijn om de 
medische as te verbeteren (incl. dementiescreening voor allochtonen). 
Daarnaast  “Welzijn op Recept” ontwikkelen – kijken of gemeente 
WijkInfoPunten kan ontwikkelen – Lichaamsgerichte training voor 
allochtone vrouwen uit Amsterdam kopiëren – wijksafari's stimuleren – 
UFA-fiets – ideeën voor de reis 2017, waarvan ik eerst twijfelde of we 
deze wel moesten organiseren, maar nu denk ik: doen!! 
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Cevriye Bilginer, POH GGZ huisartsen praktijk Gagelhof 
 

Ik heb tijdens de evaluatie in de bus een en 
ander al benoemd, maar toch zijn er een aantal 
zaken die de komende tijd extra mijn aandacht 
zullen krijgen.    
 
Deze studiereis stond in het teken van 
samenwerking en verbinding tussen medische 
en sociale zorg in de achterstandswijken. Ik 
vond het prettig dat de deelnemers uit 

verschillende zorg domeinen afkomstig waren. Wij hebben nader kennis 
gemaakt en ervaringen uitgewisseld.    
 
Dementie bij migranten 
Tijdens het bezoek bij migrantenpoli bij Slotervaart ziekenhuis heb ik 
geleerd dat dementie bij migranten meer voorkomt en dat ze onder 
gediagnostiseerd zijn. Er werd gepresenteerd dat er vooral onder de 
Turkse patiënten populatie sprake was van onder diagnose. Omdat ik met 
de genoemde migranten populatie werk, was dit voor mij een 
eyeopener. Dit punt zal de komende tijd zeker mijn aandacht blijven 
houden. 
 
Lichaamsgerichte training 
Het bezoek bij buurt centrum Zina heeft extra mijn aandacht 
getrokken; wij kregen een workshop over de training "Ik ontmoet mij". 
Deze lichaamsgerichte training is voor en door migranten vrouwen 
ontwikkeld (door Myriam Saharaoui, Zina lid en Jale Simsek , 
lichaamsgerichte psychotherapeute). Tijdens de training wordt vrouwen 
in tien lessen geleerd om verantwoordelijkheid te kunnen nemen over 
zichzelf, over hun lichaam en geestelijke gezondheid. De resultaten van 
"ik ontmoet mij" zijn: 
• Toename van het bewustzijn over het belang van zelfzorg en 

persoonlijke groei en vergroting van vaardigheden om hiermee om te 
gaan; 

• Het verminderen of verdwijnen van klachten variërend van lichamelijk 
en depressieve klachten; 

• Het verminderde gebruik van medicatie (pijnstillers, antidepressiva, 
etc.) 

Deze training sprak mij erg aan waardoor ik bereid ben om mij hierin 
de komende tijd te verdiepen zodoende deze in Utrecht aan te kunnen 
bieden.    
 
Samenwerking met sociaal domein 
Tijdens onze bezoeken bij verschillende huisartsen posten heb ik gemerkt 
dat ieder huisarts op zijn eigen manier omgaat betreffende 
de samenwerking met het sociaal domein. De ene huisarts had meer 
samenwerking met het sociale domein en bij de ander kwam de 
samenwerking nog niet van de grond.  
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Ellen van der Vorst, gemeente Utrecht – Maatschappelijke 
Ontwikkeling 

 
Het was wederom een inspirerende en 
verbindende reis in een gevarieerd 
reisgezelschap op bezoek bij en in gesprek 
met veel verschillende praktijken, mensen en 
projecten.  
 
Stedelijke agenda ouderen 
De presentatie van Jos van Campen heeft mij 
veel geleerd over de dementie bij 

allochtonen, met name ook de achtergrond van de problematiek en wat 
wel en niet werkt. Voor mij erg leerzaam en zeker iets om mee te nemen 
bij de verdere uitwerking van de stedelijke agenda ouderen.  
 
Verwijsbriefje voor verbinding 
Van het bezoek bij de praktijk in Osdorp is mij vooral bijgebleven dat een 
verwijsbriefje in het kader van Welzijn op Recept een mooi middel blijkt 
te zijn om de verbinding tussen het medische en sociale domein praktisch 
te maken en succesvol te laten zijn. Niet in het minst voor de 
patiënt/cliënt. 
 
Rotterdam heb ik helaas moeten missen, in Groningen heb ik de draad 
weer opgepakt. 
 
Mooie aanpak voor Utrecht 
Samen Oud: een mooie aanpak die al voor de transities is ontwikkeld en 
waarvan je zou zeggen dat deze juist nu de decentralisaties een feit zijn 
een nodige en mogelijke ontwikkeling zou moeten zijn. Dat het ook werkt 
in de praktijk is mij door het gesprek met een tevreden huisarts en 
betrokken ouderenadviseur wel duidelijk geworden. Goed om te kijken 

wat wij kunnen leren van deze aanpak en hoe dit past in de Utrechtse 
situatie en ons zorglandschap. 
 
Betrokkenheid in de wijk 
Het laatste bezoek was aan Wedde dat ’t lukt, waar het naast de 
verbinding tussen het medische en sociale domein, ook de betrokkenheid 
van de inwoners een belangrijke succesfactor is. Zou mooi zijn als wij die 
betrokkenheid in (de wijken van) Utrecht ook kunnen bereiken. 
 
Op de goede weg 
En overall denk ik dat wij in Utrecht ook op de goede weg zijn, de 
verbinding willen en kunnen maken. Maar ook dat wij veel niet van elkaar 
weten en dat wij daarin ook nog wel taal- en begripsverwarring te 
beslechten hebben. Zal dit zeker met Marieke en onze collega’s oppakken. 
  



 

Studiereis UFA 2016 - 9 
 

Gerald Zwiggelaar, Zilveren Kruis en bestuurslid UFA 
 

Het verhaal van Jos van Campen van het 
Slotervaart ziekenhuis onderstreept voor mij 
nogmaals het belang van zowel aandacht 
voor laaggeletterdheid als 
‘cultuursensitiviteit’ (tennisbal-citroen)  in de 
zorg, zeker ook in Achterstandswijken. 
 
Trots 
Het was opvallend om te zien dat de 
huisartsen uit de achterstandspraktijken  

(> 60 % achterstands-patiënten) die we ontmoet hebben  een zekere trots 
toonden op wat ze deden ondanks dat de werkwijzen wel heel erg uiteen 
liepen. 
 
Samenwerking snijvlak medisch sociaal 
Wat opviel was dat op veel plaatsen oplossingen gezocht en gevonden 
werden in de samenwerking op het snijvlak medisch sociaal en dat die 
zoektochten zich regelmatig beperkten tot de eigen 
praktijk/gezondheidscentrum. Zowel in Amsterdam als Rotterdam leek er 
geen sprake van een stedelijke  aanpak of een stedelijke basis.   
In Noordoost Groningen was die basis er wel met het programma Samen 
Oud. Een programma dat past binnen de triple aim aanpak zoals die in de 
bus is gepresenteerd en ook wil tonen dat het succesvol is.  
 
Frontoffice met vrijwilligers 
In Amsterdam Noord viel de uit vrijwilligers bestaande ‘frontoffice’ op 
waarmee verschillende doelen gediend worden (activiteiten vrijwilligers, 
verlichten druk op welzijn, gebruik maken van capaciteiten/ kwaliteiten 
van de wijk,…) en het welzijn op recept.   
 

Sociale/psychische vraagstukken 
Zorg op Zuid had de uitstraling van een medisch centrum maar bleek heel 
goed op de hoogte van juist  ook de sociale/psychische vraagstukken en 
kon daar ook op inspelen met een Poolse POH.  Ben wel benieuwd hoe 
dat dan gaat met die andere 150 nationaliteiten. 
 
Huisartsen bedden 
In oude Pekela  illustreerden huisarts, POH-er en ouderenadviseur de 
samenwerking in het kader van Samen Oud. De huisarts(!) beschikt  over 
‘huisartsen bedden’. Omdat deze pas sinds kort in gebruik waren, konden 
nog niet veel ervaringen worden gedeeld. Hoop hier meer over te horen. 
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Hennie Zonderland, huisarts / tropenarts 
 

Zoals ik al in de bus op de terugreis zei: ik 
moest vaak denken aan mijn werk in 
Afrikaanse landen. Het gaat om mijn relatie 
als arts met de Community. Het is niet goed 
op het niveau van een districtsziekenhuis te 
blijven zitten. Er zijn lijntjes nodig met de 
perifere klinieken, met Village Health 
Committees (VHC), Village health Workers 
(VHW), Traditional Birth Attendants (TBA).  

 
Terugkoppeling naar  het dorp 
De problematiek is anders dan in Nederland: er is nog veel onnodige 
moedersterfte onnodige sterfte van kinderen onder vijf jaar, 
onbehandelde epilepsie en psychiatrie (veel gedachten over beheksing, 
kwade geesten), onjuiste ideeën over aids als chronische ziekte;  
problemen gerelateerd aan vies water, aan ontbreken van een toilet.  
Deze problematiek kan onmogelijk alleen op een ziekenhuis aangepakt 
worden, we kunnen daar niet in een ivoren toren blijven zitten en alleen 
maar rapportage maken over wat er in het ziekenhuis gebeurt. Als een 
zwangere met een dood kind in de buik en een scheur in de  baarmoeder 
in het ziekenhuis komt, dan moet zij daar zo goed mogelijk behandeld 
worden, maar er moet ook terugkoppeling zijn naar het dorp, de TBA’s, de 
perifere kliniek: Hoe kan deze ellende in de toekomst voorkomen 
worden? 
 
Kwaliteit van leven 
Ik trek een vergelijking met onze positie als huisarts in Nederland: de 
problematiek is anders (eenzaamheid, vergrijzing, schulden, 
werkeloosheid, taalprobleem, alcohol en drugs) maar communicatie met 
andere niveaus, andere beroepskrachten en vrijwilligers is belangrijk om 
onze taak als verlener van holistische, geïntegreerde zorg waar te kunnen 

maken. Het gaat niet alleen om wat er in onze praktijk binnen de muren 
gebeurt: het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van leven van de populatie 
waar we HUISARTS voor zijn. 
 
Het was goed om daar tijdens deze UFA reis weer eens aan herinnerd te 
worden. 
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Jeanine ten Haaf, Teammanager Buurtteam de Meern 
 

Ik vond het een erg leuke en inspirerende 
studiereis. Het was goed en leuk om met 
elkaar ervaringen te delen en meer te 
weten over de 'wereld' van de andere 
deelnemers.  
 
Andere, waardevolle informatie 
Voor mij was het interessant om op 
werkbezoek te gaan bij huisartspraktijken 
en vanuit die kant de verbinding met 

welzijn/ wijkteams te horen. Dat geeft andere, waardevolle, informatie 
dan een werkbezoek bij een wijkteam. Ik snap de wereld van de 
huisartsen weer een beetje beter ;-). De grote verschillen tussen de 
verschillende parktijken maakt het extra boeiend. 
 
Enthousiasme en inzet huisartsen en andere professionals 
Wat me opviel is dat initiatieven en mate van samenwerking tussen 
medisch en sociaal domein ook voor een groot deel  afhangt van het 
enthousiasme en inzet huisartsen en andere professionals. In Rotterdam 
en Amsterdam lijkt het minder 'georganiseerd dan in Utrecht. In Utrecht is 
de stedelijke verbinding en organisatie tussen het medisch en sociaal 
domein beter georganiseerd. Zowel door de gemeente, als bv door twee 
eigenstandige buurtteamorganisaties en door de organisatie van HUS en 
GEZ. 
 
Welzijnscoach en Welzijn op recept  
Wat ik zeker meeneem ter inspiratie naar Utrecht is het idee van een 
'welzijnscoach' en welzijn op recept. Dit zijn mooie voorbeeld om het 
medisch en sociaal domein op een zo 'licht' mogelijk manier bij elkaar te 
brengen. Het is laagdrempelig en heeft een individueel en collectief doel. 
Focus van lichaam naar welzijn wat mensen echt kan helpen om een 

betere gezondheid en welzijn te ervaren. Ik denk dat dit in Utrecht, zeker 
in achterstandswijken, echt meerwaarde kan hebben en dat de sociaal 
makelaars hier mogelijk een veel meer verbindende en uitvoerende rol 
kunnen spelen met daarbij de driehoek met huisartsen en buurtteams. 
Daarnaast de rol en belasting van mantelzorgers vind ik ook een belangrijk 
punt om aandacht voor te hebben, zeker bij migranten. Het effect op hun 
gezondheid en welzijn en daarmee op de kinderen kan groot zijn. 
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Marieke Groenwold, senior beleidsaviseur Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enkele indrukken van de afgelopen studiereis: 
 Voor mij een goede eerste kennismaking in voorbereiding op mijn 

nieuwe functie per 15 oktober bij de gemeente Utrecht. Leuk dat ik 
mee kon! 

 Per 1 januari 2015 is er veel veranderd door een verschuiving van 
(financiële) verantwoordelijkheid richting gemeenten. Goed om te zien 
dat verschillende partijen elkaar steeds meer weten te vinden in het 
opnieuw inrichten van de samenwerking. En eigenlijk heel 
vanzelfsprekend dat dat in elke gemeente weer een beetje anders 
wordt gedaan. 

 Wat daarbij opvalt is dat veel afhankelijk is van personen: kennen 
mensen elkaar, is er voldoende vertrouwen, is er positieve energie? 
Dat is voor het grootste deel niet in formele procedures en afspraken 
te vatten, maar is onderdeel van een proces waar je met elkaar door 
heen gaat. 

 Mensen raken vooral enthousiast als de samenwerking wordt 
vormgegeven rond concrete projecten. Welzijn op Recept vond ik een 
goed voorbeeld. 

 

 
 Wat mij verder opviel is dat huisartsen sterk verschillen in de 

manier waarop ze hun praktijk inrichten en hoe zij met partners 
in de wijk omgaan. Dat heeft ook gevolgen voor de manier 
waarop huisartsen betrokken kunnen worden bij ontwikkelingen 
in de stad, zoals de buurtteams. Een uniforme aanpak heeft 
waarschijnlijk geen goed resultaat. 

 Verder viel mij op dat taal belangrijk is. Verschillende 
professionals hebben hun eigen taal en begrippen en dat vraagt 
regelmatig om een vertaalslag richting elkaar! 
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Martine Selles, huisarts bij De Neckar, Utrecht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dementie bij migranten in Slotervaart Ziekenhuis: eyeopener over 

het voorkomen van dementie en waarom dit onderschat wordt. Heb 
ik zeker iets aan in mijn praktijk en misschien een reden voor 
samenwerking met de SOG op dit terrein. 

 Welzijnswerk: In Amsterdam was er een goede samenwerking met 
welzijnsorganisaties. Door middel van welzijn op recept kan een 
huisarts direct naar een welzijn coördinator verwijzen. Zeker een 
leerpunt voor Utrecht, waar (nog) geen duidelijke coördinatie is in 
het welzijnswerk. Ik verwijs nu naar het Buurtteam voor vragen 
hierover, maar een aparte, laagdrempelige “desk”/”infopunt” voor 
welzijnswerk zou nog mooier zijn. Dan kunnen huisartsen in lichte 
gevallen het Buurtteam passeren, die dan meer tijd hebben voor de 
zwaardere casussen. 

 In Oude Pekela was het welzijnswerk zelfs betrokken bij het project 
Samen Oud, waarbij een welzijnswerker de kwetsbare ouderen in de 
gaten houdt. Mooi project, maar op dit moment niet over te hevelen 
naar Utrecht. 

 Rotterdam: De uitersten gezien in huisartsenzorg: een supernieuw, 
groot gezondheidscentrum voor bijna 10.000 patiënten met vele 

projecten (maar toch een slechte samenwerking met andere 
hulpverleners) en een kleinschalige duopraktijk, zonder enige vorm 
van overleg of coördinatie binnen de wijk, maar wel met hart voor de 
patiënten en een hele persoonlijke benadering. Dat persoonlijke en 
kleinschalige is wel iets dat de huisartsenzorg uniek maakt en moet 
niet ten onder gaan aan schaalvergroting en projectmatig werken. 

 
Volle energie 
Verder ben ik door de reis geïnspireerd geraakt om me weer met volle 
energie in te zetten voor mooie projecten en heb me voorgenomen 
direct weer de contacten met Buurtteam en wijkverpleging aan te 
halen.  
 
Ik heb leuke en interessante nieuwe mensen leren kennen, die 
allemaal vanuit hun werk het beste voor hebben met de mensen in de 
achterstandswijken in Utrecht. 
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Sascha Kotterer, huisarts 
 
Wat ik het leukste vond van deze studiereis 
was op weg te zijn met een groep zulke 
verschillende mensen. 
Leerzaam en inspirerend om met 
verschillende disciplines en vanuit 
verschillende hoeken drie dagen lang met 
eenzelfde onderwerp bezig te zijn. 
De complete verzorgde reis met boot en bus 
was fantastisch. Drie dagen lang voelde ik 
mij een VIP als we weer uit die zwarte 

geblindeerde bus stapten, midden in de stad. 
 
Dementie vaker bij migranten 
Het praatje van Jos van Campen was leerzaam.  
Ik heb mij nooit echt gerealiseerd dat dementie bij migranten drie tot vier 
keer vaker voorkomt dan bij Nederlanders. 
Bij de dagkliniek geriatrie van het Diakonessenhuis ga ik even navragen of 
zij inderdaad de CCD afnemen. 
 
Werkzaam door kleinschaligheid 
Wat mij opviel bij het merendeel van de projecten die wij bezocht 
hebben, is dat het werkzaam was door de kleinschaligheid. Mensen die 
contact leggen met elkaar, over de grenzen van verschillende disciplines 
heen. Huisartsen in gesprek met buurtteams en social makelaars. 
Zorg en Welzijn in gesprek. Dat ga ik zeker meenemen bij ons in de 
praktijk en bij ons in de wijk. 
 
Meer inspiratie die ik heb opgedaan:  
 Omloopspreekuur voor kleine klachtjes 
 Beweeggroep van een fysiotherapeut, als de patiënten maar 45 

minuten op de benen kan staan, gefinancierd door de AOF. 

 Wijk safari’s 
 Zina, ik ontmoet mij 
 Kinderhotel, voor kinderen die aan de verkeerde kant van het geluk 

geboren zijn. 
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Sonia Jennings, fondscoördinator UFA 
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Yvonne Pijnacker, manager huisartsenzorg SGU 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


