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TERUGBLIKKEN & VOORUITZIEN
EVALUATIE

Een groep van 25 werkers in de zorg en welzijn in achterstandswijken in Utrecht heeft samen met beleidsmakers van
gemeente en zorgverzekaars een studie-reis gemaakt naar Berlijn. Aldaar werden een zorgverzekeraar, een
ziekenhuis, huisartsenpraktijken en een huisartsenpost bezocht.
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!

Annemarie Kuiper - Gemeente Utrecht , afd. Volksgezondheid - clustermanager Volwassenen,
In een groep met o.a. huisartsen, GES coördinatoren, Raedelijn, zorgverzekeraar en gemeente,
buurtteams, en POH zijn we op werkbezoek geweest bij de zorgverzekeraar AOK, zorgverlener
Vivantes, en een aantal huisartspraktijken.
Wat mij opgevallen is bij alle werkbezoeken is dat er wel een besef is dat het Duitse systeem te duur en dus niet
toekomstvast is, maar dat er nog geen zichtbare initiatieven zijn om dat aan te pakken. Mensen kunnen daar gewoon
direct naar de specialist als ze willen. Daarbij komt dat er sprake is van een grote toenemende vergrijzing waar nu
dure oplossingen voor zijn of worden bedacht. Dit neemt niet weg dat we zeer bevlogen huisartsen hebben ontmoet
die de benodigde zorg voor hun patiënten zo goed mogelijk leveren!
De aanpak in het Utrechtse heeft niets weg van die in Berlijn (zo lijkt het in ieder geval). Bij mij is de overtuiging
gegroeid dat de ingeslagen weg in het utrechtse bijdraagt aan een betere invulling van de zorg en ondersteuning in
Nederland, voor met name de mensen in een kwetsbare positie (in de achterstandswijken, maar ook daarbuiten).
Dat komt dan primair doordat we nu echt schakels op elkaar aansluiten en er daarvoor ook heel nadrukkelijk de wil
aanwezig is om dat nog te verbeteren en verder uit te nutten. Er zijn daarvoor al volop geslaagde praktijken en goede
ideeën voorhanden.
De rol van de gemeente in het concrete werk in de (achterstands)wijk kan verschillend zijn. Uit de gesprekken die ik
met de reisgenoten heb gehad, komt dat ook naar voren. Soms is het nodig om een initiatief van de grond te krijgen.
Het kan ook zijn dat er financiële opstartmiddelen nodig zijn. Behoefte aan informatie (over wat er al geregeld is of
hoe het er voor staat met de gezondheid in de meeste brede zin in een wijk of buurt) is er ook nog steeds. Liefst nog
actueler en specifieker. En ik denk ook dat we een rol kunnen spelen als schakel naar andere partijen waar we mee
samenwerken als gemeente zodat mensen (of netwerken) aan elkaar gekoppeld worden. Om scherp te krijgen hoe we
dit maatwerk invullen is het ten eerste belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven. Nog eens doorvragen en
ideeën toetsen. Bedenken welk thema belangrijk is en welke beweging we daarop willen inzetten met elkaar. Wat

gebeurt er al, en wat ontbreekt er nog. Ten tweede gaat het helpen als we daarin de samenwerking met Zilveren Kruis
nog verder versterken en concretiseren. Wie doet wat!
Een paar concrete thema’s om aandacht aan te besteden is de verdere samenwerking tussen de huisarts, jeugdarts en
buurtteams jeugd.
Onderzoeken van de samenwerking op ‘gezondheidsvoorlichting en gezondheidsvaardigheden’ voor de allochtone
doelgroepen tussen VG en de GEZ’en.
Hoe kan gezondheid als middel ingezet worden om de armoede te verminderen.
Wat is er nodig in Overvecht om met overgewicht als element van leefstijl stappen te zetten.
Het is fijn om te weten dat het nieuwe richtinggevende kader ‘bouwen aan een gezonde toekomst’ van het college
een goede basis geeft om met het bovenstaande aan de slag te gaan.

Annemiek Schooten - Lokalis - projectleider Buurtteam jeugd en gezin
Verslag van de uitwisseling tussen de artsen van de Utrechtse achterstandswijken en Berlijn
georganiseerd door. Uiteraard was ik benieuwd of we dingen konden leren van het Duitse
systeem. In Duitsland lijkt er echter niet zoveel samengewerkt te worden met de zorgsector, zoals
de buurtteams. Er was wel één gezondheidscentrum, waar dat het geval was. Daar zat het social
work in hetzelfde gezondheidscentrum als de huisarts en waren er korte lijnen.
Voor mij was het belangrijkste doel bij deze reis dat er kortere lijnen zouden ontstaan tussen de huisartsen, de POH
GGZ, de GEZ coördinatoren en het buurtteam in Utrecht. Allereerst ben ik enthousiast over de open houding van een
ieder. Er was bij iedereen veel interesse in de ander. Het grote voordeel van een dergelijke reis is dat er meer tijd en
rust is zaken met elkaar uit te wisselen. Je komt een laag dieper.
Ik heb daarbij steeds stilgestaan bij twee onderwerpen. Ten eerste hoe bied je nu zo goed mogelijk sociaal medische
basiszorg aan kwetsbare gezinnen? We hebben dit o.a. uitgediept aan de hand van casuïstiek. Dergelijke
uitwisselingen helpen mij om van het proces leren, en de volgende keer beter met elkaar de zorg te bieden aan
gezinnen die nodig is. Gelukkig hebben we al veel van zulke leermomenten met elkaar georganiseerd zoals in de
procesevaluaties, de MDO’s en in casusoverleggen.
Het andere onderwerp was de verwijzing naar de Jeugd GGZ. Hoe kan je bij GGZ problematiek ook zo goed mogelijk
gezamenlijk bepalen wat het gezin nodig heeft? Wanneer verwijs je door naar de JGGZ, wat kan het buurtteam zelf
bieden? Wat is daarbij belangrijk is vanuit het perspectief van de huisarts en POH GGZ?
Er zijn een aantal concrete acties afgesproken:
1. Gezamenlijk met de huisarts, buutteam, POH GGZ, en evt. jeugdarts een informatieavond verzorgen over bijv.
ADHD. Dit heeft verschillende doelen:
• je draagt op dat moment uit naar de inwoners dat je samenwerkt
• er ontstaat op een concreet onderwerp afstemming
• de buurtbewoners hebben een positieve ervaring met de keten sociaal medische basiszorg. (Initiatiefnemers
Annemiek Schooten en Berthon Rikken, ondersteund door Ernst Jan Wind)
2. De afspraak is dat Judie Knol, Rebecca Houtman en Annemiek Schooten het verwijzen naar de JGGZ nader gaan
verkennen.
3. Annemiek gaat lunchen bij de praktijk van Wietze Eizenga in Oog en Al.
4. Annemiek sluit aan bij het casusoverleg van Ruth Lenstra, POH GGZ, en Karen Keddeman, om te leren van hun
goede ervaringen.

Berthon Rikken - Huisartsenpraktijk de Watertoren - huisarts
Met het Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA) zijn we naar Berlijn geweest met andere
huisartsen uit achterstandswijken, POH-ers, apotheker, GEZ-coordinatoren, mensen van
Zilveren Kruis (voorheen Achmea), buurtteams, Raedelijn, gemeente hebben kunnen kijken hoe
daar de zorg geregeld is. We bezochten een verzekeraar, een ziekenhuis, en 3
huisartsenpraktijken en de huisartsenpost van Berlijn. Het verzekeringssysteem is ingewikkeld.
Huisartsen worden betaald op basis van diagnoses met daaraan gekoppeld een aantal punten, en voor elke krijgen ze
(dit jaar €1.02). Patienten kunnen makkelijk van Hausartz wisselen maar doen dat niet vaak. Er zijn verder overal in de
wijk Fach-ärtzen (specialisten) waar je ook zo naar toe kunt. Praktijken hebben ECG, spiro- en
bloedafnamemogelijkheden. Kinderen onder de 4 jaar zien ze nooit (gaan allemaal naar de pädiater) en andere
kinderen ook weinig. SOA-tests gebeuren allemaal bij de gynaecoloog. Vanaf 35 jaar heeft iedereen recht op een
gezondheidscheck (stelt niet veel voor). Uitstrijkjes gebeuren vanaf je 20e jaarlijks (bij de gyn natuurlijk) en vanaf 30
jaar krijgt elke vrouw jaarlijks een echo onderbuik (?) Mammografie vanaf je 50e elke 5 jaar en coloscopie mag je 2x
laten doen vanaf je 50e.
De SEH in het ziekenhuis waar we over mochten lopen was echt te bizar voor woorden, alle kamers bezet, op de gang
allemaal brancards met zieke mensen er op, triage werd daar ter plekke gedaan met zeer weinig privacy, het leek wel
3e wereld. Maar ja, ook de SEH is vrij toegankelijk voor je oorpijn, zere knie en lage rugpijn....
Bij 1 huisartsenpraktijk was een geintegreerd met een methadon-verstrekkingspunt. Er is in sommige wijken veel
verslaving aan van alles en nog wat. Contacten met de maatschappelijk werkers en wijkverpleegkundigen waren zeer
kort en informeel en zonder bureaucratie. Voor de rest heeft de huisarts veel bureaucratie (40% van de werktijd gaat
er aan op). Er is een HIS maar voor de rest gaat alles met papier. Huisbezoeken worden zeer sporadisch gedaan.
Er is één (soort) huisartsenpost voor heel Berlijn die 24/7 open is, dus ook tijdens kantoortijden. Je kunt er niet langs
maar ze hebben auto's rondrijden (8 overdag 16 's avonds). Het is een vervanger voor de huisbezoeken door de eigen
huisarts. Je belt naar het callcenter en een triagist besluit of een dokter komt (meestal wel). Er gaat geen Edifactje
naar de eigen huisarts, nee er wordt een papier bij de patient achtergelaten.
Achterstandsbeleid was er alleen t.a.v. Turkse populatie, die is groot in Berlijn, maar stelde inhoudelijk weinig voor.
Kortom van Berlijn zelf hebben we vooral geleerd dat het er heel anders gaat en dat we er niet zo veel van kunnen
meenemen....

De contacten met de Utrechtse collega's in de bus en Berlijn hebben heel heel veel ideeën opgeleverd, die
waarschijnlijk via GEZ gaan lopen. Een eerste concrete plan is dat we samen met het Buurtteam een
voorlichtingsmiddag gaan organiseren over ADHD. Belangrijkste doel voor ons zelf aan de bevolking van Ondiep te
laten zien dat huisarts en buurtteam heel goed (gaan) samenwerken en dat doorverwijzingen naar de 2e lijn vaak
helemaal niet nodig zijn.

Berthon Rikken - Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA) - voorzitter
De reis naar Berlijn was een idee dat een klein jaar geleden spontaan ontstaan is en langzaam
als een sneeuwbal gegroeid en uitgerold is. Een gemengde groep gezondheidswerkers
(huisartsen, POH, apotheker) is samen met beleidsmakers (zorgverzekeraar, gemeente, GEZcoördinatoren, Raedelijn, Buurtteam-managers) op bezoek geweest bij een Berlijnse
zorgverzekeraar, ziekenhuis, huisartsenpraktijken en huisartsenpost. Het aantal meegereisde
huisartsen (of mensen uit de huisartspraktijk) mag van mij de volgende keer groter. In de groep
ontbraken achteraf wel wat disciplines, bv wijkverpleging/Thuiszorg, alsmede allochtone mede-reizigers.
Over leerpunten in Berlijn kunnen we kort zijn: we doen het in Nederland zo slecht niet. Weinig is beter en/of
toepasbaar in Nederland. Achterstandsbeleid is er alleen tav de grote Turkse bevolkingsgroep maar beperkt zich toch
vaak het inzetten van hulpverleners in de eigen taal.
Het reizen in een luxe bus waarin presentaties gegeven kunnen worden en een ronde zit interactie garandeert, was
een groot succes. Hierbij ook gesteund door een reisbureau dat zowel de praktische als inhoudelijke invulling van het
programma had gevonden dat prachtig aansloot. Er was een goede balans inspanning/ontspanning. De reis naar
Berlijn was lang maar niet te lang. De VIP-bus is een blijvertje voor mij. Hoewel Potsdam prachtig was denk ik dat het
zaterdagprogramma niet had gehoeven - ik denk dat dat veel mensen heeft afgeschrikt mee te gaan.
In de loop van de reis ontglipte mij wel een beetje de focus op de huisartsenpraktijk, waar ik zelf tijdens het begin zo
op gehamerd had. Niet ernstig hoor, maar achteraf had ik die focus toch weer wat moeten terugpakken.
Ik denk dat er meer dan genoeg ideeën ontstaan zijn die leiden tot een POP-aanvraag. We zullen misschien selectiecriteria moeten aanleggen. Het idee de aanvraag-procedure via de GEZ-coordinatoren en weg te halen bij Raedelijn,
lijkt mij een hele goede.
De vraag naar een kennisbank (elektronisch of op papier) voor (nieuwe) huisartsen en medewerkers in
achterstandswijken omarm ik zeer. De kennis is er in Nederland maar zeer gefragmenteerd. Ik ga dit met de landelijke
werkgroep en andere partners (NHG, Pharos, Radboud, UvA) uitwerken.
Samenwerking zoeken tbv kennisoverdracht en delen van ervaring ga ik op de agenda zetten van de G4-voorzitters.
Het agenderen van achterstandsproblematiek op de landelijke lijn via de LHV wil ik ook stimuleren.

Corinne Collette - Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA) - bestuurslid
Het bestuur van UFA nam het initiatief voor een werkreis naar Berlijn met als doel als
gezamenlijke eerstelijns professionals materiaal te verzamelen voor nieuwe projecten ter
besteding van de fondsgelden 2015 en 2016. We nodigden daartoe huisartsen, POH-GGZ'ers, GEZondersteuners, mensen van de gemeente, van de buurtteamorganisaties en van de
zorgverzekeraar uit. Het werd een zeer inspirerende reis, waarin actief werd genetwerkt en
uitgewisseld, en nieuwe ideeën ontstonden. Kennismaking met het zorgsysteem in Duitsland had vooral tot gevolg
dat we ons realiseerden dat we in Nederland, ondanks alle kritiek die we daar zelf op hebben (tijdens onze reis was
juist het debat georganiseerd door de actiegroep Het Roer moet om) veel beter af zijn. De aandacht voor
achterstandsproblematiek en de wens om de zorg voor achterstandspopulatie goed in te richten, was nadrukkelijk
aanwezig in alle gesprekken onderling. Het bestuur van UFA kan met een rijke oogst aan ideeën voor nieuwe
projecten
Aan de slag, waarin de verbinding medisch en sociaal domein bijna steeds de centrale gedachte is.

Ellen van der Vorst - Zilveren Kruis - strategisch adviseur gemeenten / UFA - penningmeester
Berlijn heb ik ervaren als een mooie, bruisende en op zich ook jonge stad met een boeiende
historie. Dit kan ik niet echt zeggen van de gezondheidszorg daar. De organisatie van en de
monitoring op het systeem lijkt linea recta af te stevenen op een failliet van de gezondheidszorg
in Duitsland.
Maar het is niet allemaal negatief. Ik heb daarbij ook wel enkele lichtpuntjes gezien. Ook hier de
passie en gedrevenheid van de mensen die in deze gezondheidszorg werken. Het systeem brengt ook een flinke dosis
marktwerking met zich mee. Voor de organisatie en infrastructuur van de zorg past dit niet echt in het plaatje van
goede gezondheidszorg. Maar vanuit de burger en klant geredeneerd zitten daar ook wel goede kanten aan. Wat zijn
de behoeften en wensen van de klant en hoe kun je daar het best op inspelen. Het antwoord op de vragen hoe bereik
je de klant (via welke kanalen), wat moet je hen bieden en hoe lossen wij dit op. Een aantal vragen die voor de extra
aanvullende zorg vaak wel gesteld worden, maar ook voor de basiszorg van groot belang zijn. Mooie voorbeelden
vond ik Agnes voor ouderen in dunbevolkte gebieden, cultuur-sensitieve zorg door gerichter gebruik te maken van
professionals in het personeelsbestand met allochtone afkomst, maar ook een luikje tussen toilet en
laboratoriumruimte in huisartsenpraktijk (zodat patiënt niet met urinepotje door de hele praktijk hoeft).
De meeste inspiratie heb ik echter gehaald uit ons eigen reisgezelschap. De manier waarop de deelnemers vanuit
allerlei verschillende organisaties, maar allemaal met een zelfde drive voor de gezondheid en welbevinden van de
burger, inwoner, klant, patiënt, met elkaar in gesprek waren. Er was de ruimte en de tijd om elkaar daarin te vinden,
te bevragen en uit te dagen.
Wat mij daarin bij blijft is dat er door het zoeken van samenwerking en samenhang meer gerealiseerd kan worden dan
vanuit de verschillende organisaties apart. Dat de communicatie daar een heel belangrijke uitdaging in is. En dan
communiceren over wat er allemaal al is geregeld, wat men waar kan halen en wie de mogelijke partners zijn om iets
op te lossen. Als bestuurslid van UFA heb ik mij ook gerealiseerd dat wij als stichting ons niet moeten beperken tot het
beheren van het fonds, maar ons meer moeten profileren als vraagbaak, kenniscentrum, makelaar voor partijen die
werkzaam zijn in de aandachts-achterstandswijken en zich richten op het verminderen van de werkdruk bij de
professionals én het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij inwoners van deze wijken.

Erik te Biesebeke - Overvecht Gezond! Huisartsenkliniek Overvecht - POH-GGZ
Tijdens het werkbezoek in Berlijn, georganiseerd door het Utrechtse Fonds Achterstandswijken
(UFA), raakte ik in gesprek met een collega hulpverlener, ook werkzaam in een
achterstandswijk, en een adviseur. In dit gesprek stonden we stil bij het gebrek dat we soms
ervaren in de samenwerking tussen bedrijfsarts en de POH-GGZ bij patiënten met o.a. burn-out
klachten. Tijdens zo 'n behandel- of coachingstraject is het aansluiten bij de beleving van de
patiënt, een goede timing en ruimte geven, zicht hebben op en rekening houdend met de onderhoudende factoren
van essentieel belang. Door de bedrijfsarts wordt vaak één dimensionaler gekeken en gehandeld. Met als gevolg dat
de patiënt te snel moet beginnen met reïntegreren en het herstelproces langer duurt, of zelfs soms uitmondt in een
verstoorde arbeidsrelatie met alle gevolgen van dien.
Ik was blij met de herkenning van dit probleem bij mijn collega en raakte enthousiast om het gesprek met de
bedrijfsartsen aan te gaan om dit te bespreken. Ik ga mijn collega hierover spreken om te kijken hoe we dit kunnen
aanpakken en wil dan graag gebruik maken van de kennis en het netwerk van de adviseur om hier verder stappen in
te kunnen zetten. Wie weet kunnen we een training geven aan bedrijfsartsen gericht op de vaak complexe
problematiek waar we in onze huisartsenpraktijk dagelijks mee te maken hebben, met als doel een betere afstemming
en meer wederzijds begrip en respect voor elkaar, waar de patiënt letterlijk en figuurlijk alleen maar beter van kan
worden.

Ernst-Jan Wind - St. Zuilen Ondiep GEZond - GEZ coördinator
Op uitnodiging van de UFA bezocht ik samen met collega's uit de achterstandswijken van Utrecht,
Berlijn. De groep bestond uit een afvaardiging van POH-GGZ, huisartsen, coordinatoren,
buurteams, Gemeente Utrecht en Zilverenkruis. Het doel van de reis was om te zien en te horen
hoe in Berlijn de aanpak van de achterstandsproblematiek er uit ziet. Anderzijds wilden we de tijd
nemen om samen met de Utrechtse collega's te kijken hoe we zoveel mogelijk van elkaar kunnen leren en gebruik
kunnen maken van elkaars expertise. We wilden ook inventariseren welke ideeen er met financiele ondersteuning van
de UFA uitgewerkt kunnen worden. Het was een zeer geslaagde reis waarin we tot de conclusie kwamen dat onze
aanpak in Nederland, waarin integrale samenwerking steeds verder wordt vormgegeven, ver vooruit loopt ten
opzichte van Duitse situatie. Wat we geleerd hebben is om onze communicatie met migranten nauw aan te sluiten bij
de mogelijkheden van deze patientgroep. Daarom hebben we als idee voor de UFA aangedragen om professionele
materialen te ontwikkelen of te verzamelen en deze proactief onder de medewerkers in de eerstelijn te verspreiden.
Ook hebben we gepleit voor zg. G4 aanpak rondom aangepaste extra financiering van de eerstelijnszorg gezien de
grote belasting van medewerkers in achterstandswijken.

Gerald Zwiggelaar, Zilveren Kruis - zorginkoper / UFA - bestuurslid
Het door UFA georganiseerde werkbezoek aan Berlijn bood een interessante blik in de keuken
van het Duitse zorgstelsel en was vooral ook een heel aangename verdieping van de kennis van
het Utrechtse zorg veld op het snijvlak met het sociale domein en van het contact met de
actoren daarin, o.a. huisartsen, POH-ers, coördinatoren en beleidsadviseurs.
Het specifieke in de zorg voor allochtonen kenmerkte zich met name door aandacht voor taal en cultuur van mn. de
Turkse populatie. Inzet van personen met aanzien in de betreffende gemeenschap (Multiplikatoren) om kennis en
informatie over gezondheid(-szorg) te verspreiden. Maar ook tweetalige bewegwijzering in een ziekenhuis. Daarnaast
is aangegeven dat er waar mogelijk en nodig zorgverleners worden ingezet met eenzelfde taal en culturele
achtergrond. Overigens ook voor privaat verzekerden waarvoor – tegen betaling - alles mogelijk lijkt. De bezochte
huisartsenpraktijk in een achterstandswijk in Kreuzberg kon patiënten in 4 talen ontvangen en had de praktijkvoering
in die zin aangepast dat er uitsluitend een inloopspreekuur was.
De Duitse verzekering biedt verzekerden een royaal basispakket in een stelsel waarbij regie en informatie-uitwisseling
vooral een verantwoordelijkheid van de verzekerde is. De veelheid aan vrij toegankelijke (gespecialiseerde) artsen
binnen en buiten zorginstellingen en papieren formulieren maken communicatie en regie vanuit zorgverleners niet
eenvoudig. Het vergoedingensysteem heeft een productieprikkel voor zorgverleners.
Ik heb me verwonderd over de bij meerdere Duitse betrokkenen waargenomen opvatting dat het huidige Duitse
zorgstelsel niet houdbaar is, zowel qua betaalbaarheid als qua beschikbaarheid van personeel, dat er nog niet het
begin van een oplossing is en dat er twijfel is over de mogelijkheid het systeem überhaupt te kunnen veranderen.
Het werkbezoek heeft mij nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk de kwaliteit van de communicatie is, zowel
tussen zorgverleners onderling als tussen patiënten en zorgverleners (zorg en welzijn). Dat in achterstandswijken
ondersteuning bij de communicatie met laaggeletterde patiënten zowel van allochtone als autochtone afkomst een
bijdrage kan leveren aan zowel
de
gezondheid van patiënten als aan het plezier van werken in
achterstandspraktijken.

Huib Klaasen - apotheek Deli-Bergema (Ondiep) - apotheker.
Doel: Inventariseren hoe zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeente en buurtteams en overige
instellingen in Berlijn, omgaan met het structureren van de zorg m.b.t. achterstandswijken.
Opzet: Een delegatie van 25 personen uit Utrecht heeft een zorgverzekeraar, huisartsen,
ziekenhuis en spoeddienst bezocht. De Utrechtse delegatie was samengesteld uit huisartsen,
gez-coordinatoren zorgverzekeraars, buurtteams, gemeente Utrecht afgevaardigden, poh-ers-GGZ, en apotheker.
Allen werkzaam of zich bezighoudend met achterstandswijken in de stad Utrecht. De studiereis is geinitieerd door het
UFA (Utrechts Fonds Achterstandswijken).
Algemeen resultaat: De Duitse zorg kan met betrekking tot geïntegreerde zorg voor achterstandswijken helaas als zeer
fragmentarisch worden bestempeld. In Utrecht lijken we al een stuk verder met de ontwikkeling te zijn.
Veel belangrijker was de spin-off. De Utrechtse participanten hebben onderling zeer veel informatie, ideeën,
contacten en uitgewisseld, die m.i. ook daadwerkelijk gaan leiden tot een aantal uit voeren projecten, zodat de
ontwikkeling van de zorg voor achterstandswijken wel degelijk een extra impuls heeft gekregen vanwege dit
werkbezoek.
Specifiek apotheek resultaat: uit de diverse gesprekken met o.a. huisarts W. Eizenga, van Gezondheidscentrum Oog in
Al en diverse andere medereizigers kwam naar voren dat ontslagmedicatie uit het ziekenhuis vaak grote lacunes en
onvolkomenheden vertonen. Meestal kan dit simpel en snel opgelost worden door dit te overleggen met de patient
ter plekke zelf. Maar juist in achterstandswijken zit hier een probleem, of doordat men de taal niet voldoende machtig
is of juist vanwege een te gering begrip van de patient zelf over de te gebruiken medicatie. Veelvuldig moet dan ad
hoc met het ziekenhuis contact gezocht worden. Het vertrouwen van de patient in de juistheid van te leveren zorg
wordt door deze onduidelijkheid danig afgezwakt.
Het idee is dat huisartsen en apothekers op georganiseerd niveau samen met de desbetreffende ziekenhuizen gaan
onderzoeken hoe deze vaak voorkomende lacunes voorkomen kunnen worden. Voorstel is dat dit punt besproken en
uitgewerkt gaat worden in een overleg tussen de CAU (Cooperatie Apothekers Utrecht) en HUS (Huisartsen Utrecht
Stad).

Ingrid Horstik - Incluzio/Buurtteam-organsatie Sociaal - Ontwikkelaar
De afgelopen week ben ik op uitnodiging van de UFA (Utrechts Fonds voor Achterstandswijken)
mee geweest op werkreis naar Berlijn. Een inspirerende reis, waarin we kennis hebben gemaakt
met de gezondheidszorg in Berlijn en met elkaar hebben nagedacht over mogelijke projecten ter
ondersteuning van huisartsenpraktijken/gezondheidscentra
in de achterstandswijken.
Projecten die door de UFA gefaciliteerd zouden kunnen worden. De diversiteit van het
gezelschap, 25 professionals, waaronder huisartsen, poh GGZ, gez coördinatoren, gemeente, zilveren kruis, adviseurs,
apotheker, buurtteam jeugd, én de tijd om het gesprek te verdiepen, maken dat dit goed gelukt is. Uit deze reis neem
ik de volgende punten mee voor de BTOSociaal.
1. Werkdruk
Wat mij opviel, is dat de werkdruk in de onderlinge gesprekken vaak werd genoemd. Dat is iets om als
Buurtteamorganisatie alert op te zijn, vanuit het perspectief van samenwerking. Huisartsen noemen nu dat de
samenwerking met de buurtteams veel (organisatie- en afstemmings)tijd kost, bijvoorbeeld wanneer je een
dubbelconsult wilt afspreken om er voor te zorgen dat een patiënt ook bij het buurtteam aankomt. Voor de
buurtondernemers ligt hier m.i. een opdracht om verder na te denken over oplossingen die efficiënt en effectief
overleg mogelijk maken. Temeer omdat de huisartsen en poh GGZ in de achterstandswijken het belang van
samenwerking inzien en bij uitstek een ambassadeursrol kunnen vervullen naar goede samenwerking in andere
wijken.
2. Inzet vrijwilligers en ervaringsdeskundigen (en/of studenten).
Vanuit het oogpunt van preventie heeft Berlijn me tot nadenken gestemd over de rol van (allochtone) vrijwilligers in
gezondheidsvoorlichting op vindplaatsen. Bijvoorbeeld rond chronische ziekten (medicatiegebruik, leefstijl, voeding).
Ook wij komen regelmatig tegen dat mensen daar heel slordig mee omgaan en het effect van de behandeling verloren
gaat of gezondheidsrisico’s toenemen. Aandacht hiervoor zal niet direct verlichting van de werkdruk in de
huisartsenpraktijk betekenen, maar op termijn wel. Ik wil voorstellen om als BTO het initiatief te nemen om in overleg
met andere partners een projectvoorstel te ontwikkelen, en te onderzoeken in hoeverre een dergelijk project zich
leent voor financiering door de UFA.

3. Onduidelijkheid over de nieuwe routes
Een ander punt wat mij is opgevallen, is dat er veel onduidelijkheid bestaat over de nieuwe routes in de zorg en wie
daar verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld als het gaat om het flankerend beleid, de rol van de huisarts in de
verwijzing, hoe de routes lopen als er behandeling en begeleiding nodig is. Als buurtteams verzorgen we een deel van
die routes. In de praktijk communiceren we daar nog onvoldoende over met professionals in de 1e lijn. Ik stel voor dat
we daar de komende tijd extra op inzetten. Ook binnen de bto is het stroomlijnen van de informatie een belangrijk
onderwerp, wellicht kunnen we hier meer samen in optrekken.
4. Chronische GGZ
De chronische GGZ is een kwetsbare groep, die op de Utrechtse schaal, relatief vaak woont in achterstandswijken. In
het kader van goede zorg voor deze groep is het van belang dat we als 1e lijns professionals aan een netwerk bouwen
in de wijken waardoor we voor deze kwetsbare groep een vinger aan de pols kunnen houden en dat we afspraken
maken wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft daarin. Ik stel voor dat we als BTOSociaal het initiatief nemen
om dit verder te brengen.

Judie Knol - huisarts - Gezondheidscentrum Carnegiedreef
Het werkbezoek van de UFA aan Berlijn heeft mij als huisarts in achterstandswijk Overvecht enorm
veel opgeleverd. De groep bestond uit mensen van verschillende disciplines uit het veld, allen als
doel om met elkaar te kijken hoe de zorg in de Utrechtse achterstandswijken verbeterd kan
worden. Door de ontspannen sfeer ontstonden veel inspirerende gesprekken en inhoudelijke
uitwisselingen, waaruit ook al concrete ideeën en afspraken naar voren zijn gekomen.
Uit de verschillende bezoeken in Berlijn aan een zorgverzekeraar, ziekenhuis en verschillende huisartsen is het voor
mij duidelijk geworden dat wij een goed werkend zorgsysteem hebben. Ik heb mij verbaasd over het ontbreken van de
poortwachtersfunctie in Duitsland, de weinige samenhang tussen alle zorgverleners in Berlijn, de perverse financiële
prikkels in het zorgsysteem en het ontbreken van een eindverantwoordelijkheid voor de patiënt. Waar het Duitse
zorgsysteem duidelijk in verschilt ten opzichte van Nederland is het uitgebreide preventieprogramma voor patiënten
en het krijgen van een financiële vergoeding (verlaging premie) als patiënt bij het meedoen aan deze programma’s. Dit
zou nog wel eens een manier kunnen zijn om patiënten in achterstandswijken te motiveren mee te doen aan beweegen leefstijlprogramma’s. Daarnaast was er vanuit de Duitse zorgverzekeraar en ziekenhuizen ook meer aandacht voor
de migrantenpopulatie door bijvoorbeeld het inzetten van allochtone zorgconsulenten en het verbeteren van de
communicatie met allochtone patiënten. Hier zouden we in de achterstandswijken ook nog meer mee kunnen doen
om de patiënten zich meer thuis te laten voelen.
Omdat het werken in een achterstandswijk evident verschilt van het werken in andere wijken, lijkt het mij een goed
idee een soort Toolkit voor alle hulpverleners te ontwikkelen voor het werken achterstandswijken. Daarnaast is het
belangrijk om samen met de achterstandswijken en fondsen uit de andere grote steden in Nederland de problematiek
en wensen van de zorgverleners uit achterstandswijken te benoemen en dit gezamenlijk uit te dragen naar de
landelijke organisaties en VWS. Zelf ga ik nog samen met andere betrokkenen verder met het uitwerken van de
samenwerkingsafspraken met het Buurteam en JGZ in Utrecht en gedetailleerder kijken naar het verwijsgedrag van
o.a. huisartsen naar de jeugd GGZ.
Kortom het was een zeer geslaagde en inspirerende reis naar Berlijn, vol positieve energie en nieuwe ideeën!

Karen Keddeman - Huisartsenpraktijk de Dame - huisarts
Mijn grootste leerpunt van de reis naar Berlijn is het feit dat iedereen een doel voor ogen heeft,
namelijk hoe verbeteren we de kwaliteit van zorg aan onze patiënten, cliënten etc. Onze
invalshoeken zijn nogal verschillend ( gemeente, buurtteam, verzekering), maar deze reis heeft mij
geleerd dat door er over te praten we misschien toch sneller bij elkaar komen dan we verwachten.
Op de inhoud treffen we elkaar. Voor mij is het goed om te zien dat alles valt en staat bij een open en goede
communicatie.
Vandaar dat ik ook het volgende plan wil uitwerken naar aanleiding van gesprekken die ik heb gehad in Berlijn. In de
spreekkamer missen we nog steeds een stuk communicatie met de patiënten die de taal niet vaardig zijn. De
dienstbaarheid zoals de Duitse professionals die hebben, hoeven wij niet over te nemen. Maar het zou fijn zijn als we
in de spreekkamer bij de uitzonderingsgevallen toch een goed gesprek kunnen voeren, zonder dat daarvoor familie of
andere nodig zijn. Denk bv aan een melding bij het AMK, hoe overleg je dit met ouders of die patiënt die snel boos
wordt omdat hij zijn verhaal niet kwijt kan. Juist dan is het fijn om eens met een tolkentelefoon te kunnen praten.
Vandaar dat ik samen met de UFA wil kijken of er toch niet een mogelijkheid is om bv een opslag bij de
achterstandsgelden te kunnen krijgen via een project of via Zilveren Kruis, zodat we toch ad hoc een tolkentelefoon
kunnen gebruiken.

Kees Sant - Stichting Overvecht Gezond - POH-GGZ
In de door de Stichting UFA georganiseerde studiereis naar Berlijn zijn we op werkbezoek
gegaan naar werkwijze collega's in achterstandswijken in Berlijn. Ook hebben we kennisgemaakt
met verzekeraars en het zorgsysteem in Duitsland in zijn algemeenheid.
Er zijn grote verschillen. In Berlijn is de huisarts geen gatekeeper (poortwachter) maar kan elke
verzekerde rechtstreeks naar een medisch specialist in het ziekenhuis. Vaak is de burger niet
ingeschreven bij een huisarts, de meeste Duitsers hebben zelfs geen huisarts. De continuiteit van zorg is hierdoor niet
gewaarborgd en de zorg is daardoor naar mijn idee onnodig duur. In Nederland is dit naar mijn idee veel beter
geregeld. Huisarts als spilfunctie (inclusief dossiervorming).
Opmerkelijk is dat er in de huisartsenpraktijk vaak zonder afspraken wordt gewerkt. SOLK problematiek komt niet of
nauwelijks voor. Mogelijk doordat elke hulpvraag onmiddellijk (en zonder drempels) wordt gehonoreerd. Dit alles
geconstateerd tijdens een werkbezoek in een gezondheidscentrum in de wijk Kreuzberg, een achterstandswijk met
een grote populatie Turkse 'Duitsers'.
In de wijk Overvecht, een van de achterstandswijken in Utrecht, wil ik met mijn collega's onderzoeken in hoeverre het
haalbaar is om allochtone hulpverleners, ik denk dan aan GZ-psychologen, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
en/of Maatschappelijk Werkenden, in te zetten in de eerste lijn om de cultuurspecifieke verbinding te maken met de
huisartsen, praktijkverpleegkundigen en zo mogelijk andere hulpverleners in de 1e lijn.
Door het weghalen van de Turkse/Marokkaanse zorgconsulenten is de vertaalslag tussen dokter en allochtone patient
onder druk komen te staan. Aangezien een Turkse (ex) collega in de achterstandswijk Overvecht werkt is het via hem
ongetwijfeld mogelijk middels actieve participatie in het op te starten project deze lacune te dichten waardoor de
kwaliteit van zorg voor de allochtone bewoners en de communicatie op alle fronten door de inzet van 'talige'
landgenoten kan worden gewaarborgd. Als project zou een Marokkaanse diabetespoli in de wijk een optie kunnen
zijn.
De rol van de gemeente en die van de verzekeraar moet in deze ook verder worden onderzocht en uitgewerkt. Binnen
de GEZ Overvecht wordt dit punt op de volgende teamvergadering geagendeerd.

Kees Vermaat - Gezondheidscentrum Overvecht - directeur
De belangrijkste conclusie voor mij zelf is dat we de zorg voor mensen in achterstandswijken in
Nederland best goed hebben georganiseerd. Met name dat het voor ons steeds normaler is om
met elkaar samen te werken binnen Overvecht Gezond voor een beter resultaat. Zie je in
Duitsland nog vooral een ieder voor zichzelf mentaliteit. De problematiek in een bezochte
achterstandswijk in Berlijn heeft vergelijkbare problematiek als bij ons in Overvecht. Het
bijzondere van zo'n paar dagen met een gemêleerde groep uit Utrecht uit de achterstandswijken (Overvecht,
Zuilen/Ondiep, Hoograven en Kanaleneiland) op pad is dat je ook veel leert van andere praktijken. Normaal gesproken
gun je jezelf veelal de tijd niet om hier met elkaar over te spreken. Er ontstonden boeiende gesprekken over omgaan
met achterstandsproblematiek, communicatie problemen met allochtonen, menselijk ongeluk, multiproblematiek en
omgaan met crisis en acute problemen.
De UFA studiereis heeft er toe geleid dat er binnen en buiten de groep nieuwe verbinden zijn en worden gecreëerd. Er
ontstaat een sfeer van met elkaar kunnen we best veel van de problemen oplossen. Dit zal zeker leiden tot een
veelheid aan praktijk overstijgende projecten.
Mijn top 3 van verbeterpunten:
1. Ik zou graag een pilot willen voorbereiden en uitvoeren rondom het belonen van mensen voor gezond
gedrag. Een manier van werken die in Duitsland met goed resultaat wordt gehanteerd.
2. Het vernieuwen van het systeem voor acute en complexe zorg. Er lijkt steeds meer draagvlak te ontstaan om
de acute zorg ook overdag op een gezamenlijke manier te organiseren. Juist in achterstandswijken komt
relatief vaak een acuut probleem voor.
3. Een herhaling van de UFA studiereis voor de collega's die dit keer niet meekonden.
Wat is er nodig om bovenstaande te realiseren:
Een aantal personen uit de groep die de schouders hier onder willen zetten. Een faciliterende rol vanuit UFA, Zilveren
Kruis en gemeente Utrecht. Een aantal praktijken om de nieuwe werkwijze uit te testen. Zelf ben ik bereid om een
pilot met financiële beloning voor patiënten te trekken.

Marc Roosenboom, advies- en projectbureau Gezonde Focus, adviseur
Ik ben meegegaan met de studiereis van het Utrechtse Fonds Achterstandswijken naar Berlijn. Dit
met een gezelschap afkomstig van Zilveren kruis, de Gemeente Utrecht , Buurtteams Jeugd en
Gezin, Buurtteams Sociaal, GEZ-coördinatoren, voorzitter HUS en veel zorgprofessionals
(huisartsen, POH-GGZ, apotheker) uit drie achterstandswijken. Belangrijke reden voor mij om mee
te gaan was dat alle stakeholders mee gingen. Dat bood de mogelijkheid om af te stemmen en ideeën uit te wisselen
over hoe we de sociaal-medische ontwikkelopgave in Utrecht en Amersfoort moeten vormgeven. Met name in de
achterstandswijken in Utrecht is in de samenwerking sociaal–medisch veel winst te behalen voor de inwoners. Omdat
in de huidige tijd veel afspraken en spelers nieuw zijn helpt een reis als deze om het ijs (nog meer) te breken. Hierdoor
is het makkelijker om knelpunten rustig en genuanceerd door te praten en begrip voor elkaars handelen op te
brengen. Iets wat in de dagelijkse hectiek vaak verloren gaat. Dat heeft deze reis zeker opgeleverd; de investering
meer dan waard. Verder is mij persoonlijk meer duidelijk geworden over het UFA en hoe het fonds wil functioneren en
kan ik daarover ook beter Utrechtse GEZ’en (en anderen) adviseren. Verder heeft de organisatie van de zorg in Berlijn
mij weer overtuigd dat het van groot belang is om maatregelen te nemen om de zorg betaalbaar te houden, meer te
doen op het behalen van gezondheidswinst in de gehele populatie, de kwaliteit van de zorg te evalueren en te
voorkomen dat professionals in een ‘ratrace’ met elkaar strijden om de ‘rond-shoppende’ klant. Dat is mijn ‘les’ uit
Berlijn. Alle vier de punten zijn namelijk onvoldoende geborgd in het zorgsysteem in Berlijn. In dat systeem wordt alles
nog steeds vergoed en kunnen de Berlijners altijd en overal bij alle artsen specialisten, huisartsen fysiotherapeuten,
etc terecht. Er is namelijk geen inschrijving op naam.
Het concrete idee dat ik naar aanleiding van de reis wil uitwerken is om met de huisartsen uit de achterstandswijken
en de gemeente Utrecht te onderzoeken hoe we de Utrechtse ‘gemeentepolis’ nog beter kunnen inzetten, met
vergoedingen en ‘producten’, om de sociaal-medische samenwerking in de stad en met name in de wijken waar de
noodzaak het hoogst is te versterken. Daarnaast wil ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit ook via andere
grotere collectiviteiten van verzekerden in Utrecht, bijv. via werkgevers, ouderenbonden of patiëntenverenigingen, te
doen.

Mark Callaars - Raedelijn - Senior adviseur
Naast dat de reis voor mij een hernieuwde kennismaking was met vele oude bekenden vanuit
Agis/Achmea, gemeente en oude contacten uit de grootstedelijke aanpak van Agis leverde het mij
ook een aantal interessante inzichten en een breder netwerk op. Een van de inzichten was dat de
gezondheidszorg in Nederland zo slecht niet is maar feitelijk gewoon een van de beste van de
wereld is. Ik denk zelf dat de Duitse zorgverzekeraars en zorgverleners nog veel van ons kunnen leren, oa van onze
zorginfrastructuur, de huisarts als poortwachter en hoe bij ons wordt getracht te sturen op kwaliteit en doelmatigheid
van zorg. Dit thema is wat mij betreft onvoldoende aan bod gekomen. Daarom ben ik nog wel erg nieuwsgierig naar
wat de zorgprogramma’s van Vivantes, of het anderhalve lijnscentrum welke wij op vrijdag bezochten nu echt in
termen van triple aim opleveren. Dit vraagt om een extra verkenning.
Opzienbarend vond ik ons bezoek bij het eerdergenoemde anderhalve lijnscentrum of feitelijk ‘zorgwinkelcentrum’.
Alle type zorg daar in de aanbieding van huisartsenzorg, gynaecologie, logopedie tot psychische zorg. Wel onder 1 dak,
maar allerlei kleine zorgwinkeltjes en zonder enige efficiënte onderlinge gegevensuitwisseling en
samenwerkingsafspraken. Geen huisarts als poortwachter dus in Duitsland maar de burger in de wijk kan overal
terecht; onder mom van het u vraagt wij draaien principe. Aanbod stuurt daar gewoon vraag. Dit werd bij dit
werkbezoek erg duidelijk. Kortom wat mij betreft niet gek dat de gezondheidszorg kosten in Duitsland exponentieel
aan het stijgen zijn.
De werkwijze en communicatie bij de zorgverleners bij Vivantes naar de allochtoonse doelgroep vond ik zelf een
eyeopener. Dus niet de Turkse patiënt laten aanpassen aan de Duitse taal ed maar het omdraaien en ervoor zorgen
dat met allerlei communicatiemiddelen, in eigen taal en ook een arts uit dezelfde cultuur de patiënt zich veilig en
welkom voelt. Een dergelijke aanpak geeft verwacht ik zeker aanknopingspunten voor het werk in de Utrechtse
achterstandswijken.
Inspirerend en leerzaam vond ik tenslotte de gesprekken met oa Nikki, Judie, Kees en Petra over de aanpak in
Overvecht. Erg waardevol om tijdens deze reis hier tijd voor te hebben om te horen hoe het 4D model in de praktijk
wordt toegepast en met praktijkvoorbeelden te zien wat voor soort patiënten in de praktijk binnenkomen. Ik heb mij
voorgenomen om deze inzichten mee te nemen in de opdracht die ik vanuit Raedelijn voor Overvecht Gezond uitvoer.

Nikki Makkes - Huisartsenkliniek Overvecht - huisarts
Werken als huisarts doe je niet alleen. In een achterstandswijk heb je, nog meer dan elders, je
partners hard nodig. Dit geldt zowel op de werkvloer als op gebied van beleid en organisatie.
Deze studiereis heeft mij bevestigd dat we als professionals in achterstandswijken dezelfde
uitdagingen tegen het lijf lopen. Het gedachtegoed dat het medische en sociale domein moeten
worden verbonden, zowel op de werkvloer als in beleid, wordt in toenemende mate gedragen.
Ik heb geleerd dat de ontwikkelingen die wij in Overvecht doormaken worden gezien en dat
anderen er wat aan kunnen hebben. Wel moeten we opletten dat we niet te hard vooruit lopen, ons toetsbaar
opstellen en zorg dragen voor goede implementatie en kennisoverdracht.
Het woord netwerken wordt veel gebruikt in zakelijke kringen. Het is niet een kwaliteit of competentie die ons als
huisarts wordt aangeleerd in de opleiding. Wat ik heb geleerd op deze studiereis is dat ‘netwerken’ betekent: elkaar
leren kennen, leren van elkaar, verbinding zoeken. Omdat je op een reis elkaar ook persoonlijk leert kennen gaat dat
min of meer vanzelf, vooral als er voldoende interactie wordt gestimuleerd. Ik ben ervan overtuigd dat deze effecten
ook nadien zullen doorwerken. Want alle nummers staan in ieders telefoon met dank aan de groepsapp, de drempel
om even te overleggen zal opeens veel lager zijn.
De bezoeken die we hebben afgelegd hebben mij geleerd dat we in Nederland, Utrecht en Overvecht heel goed bezig
zijn. Ons systeem is duur, maar dit hangt veel meer samen met kwaliteit dan in Duitsland, waar het consumeren van
zorg niet wordt afgeremd, maar eerder wordt gestimuleerd. Er wordt niet gestuurd op doelmatigheid, noch op het
voorkómen van iatrogene schade door over- en onderbehandeling. De poortwachtersfunctie, de spin in het webfunctie (dossiervorming, coördinatierol) en de ontwikkeling van de professionele standaard (NHG standaarden) dragen
alle bij aan de hoge kwaliteit van de huisartsenzorg in Nederland. Daar bovenop ontwikkelen en innoveren we in de
stad en in de wijken verder.
Het idee dat ik heb opgepikt is dat we samen verder vooruit moeten gaan op de ingeslagen weg, en verder moeten
nadenken over wat er nodig is voor de huisartsenvoorziening en op gebied van samenwerking in de wijk, om de zorg
‘triple aim’ (+1)* te verbeteren.
PS: een grappig leerpunt voor de huisartsen die op het punt staan te gaan verbouwen: het luikje waar de
urinemonsters in kunnen worden gezet maken in de muur tussen het toilet en assistenten lab. Dan hoeft niemand
meer met zijn plasje door het pand te lopen.
* +1: het 4e doel is gezonde professionals

Petra van Wezel - Overvecht Gezond - manager
Het meest opvallend in Berlijn vanuit het perspectief van GEZ is dat de geïntegreerde eerste lijn en
coördinatie binnen de eerste lijn niet belegd en gefinancierd is. De focus op samenwerking en het
bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid is niet aanwezig op de manier zoals we dat nu in
Nederland zien. De eigen artsenkeuze en service voor de patiënt staat voorop. Het
ondernemerschap van zorgverleners valt op. Huisartsen en specialisten werken in de wijken vanuit eigen praktijken en
profileren zich op een onderdeel van het zorgaanbod (diabeteszorg in een multiculturele wijk, methadonverstrekking,
de particuliere verzekerde etc.) door de zorg service- en patiëntgericht aan te bieden (bv personeel in meerdere talen
scholen, alleen inloopspreekuur). En dat leverde interessante discussies op: moeten we UFA budget in de
achterstandswijken toch gaan inzetten voor de tolkentelefoon? Of kunnen we het netwerk van NOAGG met
professionals die veel verschillende talen spreken dichterbij halen en vaker consultatief inzetten?
Tussen de werkbezoeken veel interessante gesprekken gevoerd en goede ideeën besproken voor UFA en de
huisartsen, POH en GEZ in de achterstandswijken. Wat ik ga oppakken is om vanuit Overvecht Gezond met UFA te
bespreken hoe we het 4-Domeinenmodel van Overvecht verder gezamenlijk kunnen ontwikkelen (één taal, geen
blauwdruk).
De doorontwikkeling en implementatie van de samenwerking met de buurtteams kwam vaak in de gesprekken tijdens
de reis terug. Ik ben aan de slag gegaan om de ervaringen en visie van de huisartsen en POH uit Zuilen/Ondiep en
Overvecht op papier te zetten voor bespreking in het stedelijk overleg. De reis zal zeker ook een voedingsbodem zijn
voor meer onderlinge betrokkenheid, uitwisseling en gezamenlijk optrekken tussen de zorgverleners en GEZ in de
achterstandswijken. En bijdragen aan de landelijke ontwikkelingen en ambities van de achterstandsfondsen.
Ik ben benieuwd wat er is opgepakt als we over een paar maanden terugblikken.

Rebecca Houtman - Gezondheidscentrum Ondiep - huisarts
Afgelopen week zijn we met een gevarieerd gezelschap naar Berlijn geweest met het Utrechts
Fonds Achterstandswijken (UFA). Doel was om te ontdekken wat we kunnen leren van het Duitse
systeem en vooral van Berlijn en zijn achterstandsproblematiek.
Wat opviel:
• Het systeem is vrij ouderwets, met veel perverse prikkels. De kosten stijgen de pan uit maar er lijkt nog
weinig bewustwording te zijn.
• De specialist is in Duitsland vrij toegankelijk (reden om eerst toch langs de HA te gaan is het verkorten van de
wachttijd, die op ca 6 mnd ligt)
• De HA ziet over het algemeen geen kinderen (die gaan naar de pediater)
• Er wordt veel aan preventie gedaan; bv jaarlijks cervixscreening vanaf 25 jr. Gezondheidschecks vanaf 35 jr,
elke 2 jr (als je meedoet krijg je 200 euro vd zorgverzekeraar terug!).
• Er is weinig tot geen samenhang tussen de verschillende disciplines, bv tussen de eerste en tweede lijn, maar
ook niet met de gemeente.
Wat ik meeneem van het Duitse systeem naar mijn achterstandswijk;
• Agnes 2(zwei); een soort casemanager/wijkzuster (met ipad op de scooter) voor ouderen, die signalerende en
verbindende taak heeft.
• De service richting migranten in de zin van zorgverleners neerzetten die de eigen taal spreken, dichter naar
deze groep toebewegen, ze leren te begrijpen.
Dit laatste wil ik graag verder uitgewerkt zien in een pilot; een casemanager voor migranten in de eigen taal/cultuur,
meer aansluiting zoeken bij deze patientengroep in achterstandswijken (bv mbv Al Amal). Hoeveel SOLK problematiek
of doorverwijzing naar de tweede lijn gaan we hiermee voorkomen?
En het allerbelangrijkste en meest verrassende voor mij was:
• de enorme, tomeloze energie en ideeën onder de deelnemers aan de reis
• de openheid, het zoeken (en vinden!) van verbindingen tussen huisarts, buurtteams, gemeente en
zorgverzekeraar.
• Efficient en vruchtbaar. Veel inspiratie, energie en (nog meer) frisse moed!

Reina van Cadsand - gemeente Utrecht - senior procesmanager.
Ik ben van 10 tot en met 13 juni op werkreis geweest naar Berlijn samen met Zilveren Kruis,
huisartsen, HUS, GEZ-coördinatoren, praktijkondersteuners, apothekers en Buurtteams Sociaal en
Jeugd en Gezin. De werkreis is op initiatief van de UFA.
Het Duitse zorgstelsel verschilt van het onze. Om een aantal voorbeelden te geven: een huisarts voor jong en oud kent
men niet. Iedere Duitser met een verzekering kan kiezen waar hij heen gaat: een ‘familie dokter’, maar ook direct naar
een specialist. Er is geen eigen risico. Als je daarentegen oud bent en niet langer thuis kunt blijven wonen wordt
verwacht dat je het overgrote deel van de zorgkosten zelf betaald. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het eigen
inkomen en vermogen, maar ook naar dat van je kinderen.
Ik heb zeer mijn twijfels over de toekomstbestendigheid van het Duitse zorgstelsel. Net als in Nederland is er sprake
van vergrijzing. Net als in Nederland zijn er veel migranten. Het grote verschil is dat de vergrijzing vele malen sneller
gaat en dat de groep migranten significant groter is. Berlijn is de derde grootste Turkse stad ter wereld. De groep
ouderen in de stad groeit met 40% de komende jaren. Daar komt bij dat er een tekort is aan voldoende geschoold
personeel. Zet deze opgaven naast de wijze hoe de zorg nu georganiseerd is in Duitsland en de eerste vraag die
opkomt is ‘hoe toekomstbestendig is dit stelsel?’
Ik ben niet de enige met deze vraag. Een ‘familie dokter’, een werknemer van de verzekeraar, een manager bij de
nooddienst, allemaal zetten zij vraagtekens bij de houdbaarheid van het Duitse zorgstelsel. Daar blijft het bij. Geen
van hen lijkt zich (mede)eigenaar te voelen van dit probleem.
En Utrecht? Aan betrokkenheid geen gebrek. Of het nu gaat om patiënten, cliënten, verzekerden of inwoners of een
goed functionerende eerste lijn en de samenwerking die dat vraagt tussen huisarts, buurtteam, GEZ,
wijkverpleegkundige en jeugdarts.
Maar met betrokkenheid alleen kom je er niet. Van meerdere mensen heb ik teruggekregen dat de gemeente de
samenwerking in de eerste lijn meer zou meten faciliteren. Dat vraagt maatwerk per buurt en in de aanpak. De
problematiek in achterstandswijken is een wezenlijke anderen en vraagt meer van de afzonderlijke partijen en van de
onderlinge samenwerking omdat mensen minder makkelijk zelf kunnen schakelen tussen de domeinen.

Hoe nu verder? In gesprek intern en met partners over de vraag hoe we eerder genoemde faciliterende rol zouden
kunnen vormgeven. Op korte termijn concrete eerste stappen zetten. Een voorbeeld: nu maken huisartsen, GEZ,
buurtteams, wijkverpleegkundige, Zilveren Kruis allemaal een ‘eigen analyse’ van (de problematiek in) een buurt. Het
bij elkaar brengen van deze informatie en het met elkaar in gesprek gaan over wat we zien en wat dit vraagt van de
inzet en de samenwerking.

Resi Voorwinden - Kanaleneiland Gezond en Marco Polo Gezond - GEZ-coördinator
Op uitnodiging van de UFA ben ik op studiereis geweest naar Berlijn. Ik heb gekeken naar het
zorgsysteem in Duitsland, met extra aandacht voor migrantenzorg en wat wij daarvan daar maar
vooral van elkaar kunnen leren.
Het meest opvallend vond ik toch wel dat de toegankelijkheid van het gezondheidszorgsysteem
heel anders is dan in Nederland. Met vrije toegang voor de specialist waarbij dus de huisarts geen
poortwachtersfunctie heeft. Wanneer een Duitse patiënt een bepaalde klacht of kwaal heeft gaat hij direct naar de
desbetreffende specialist. Shoppen van arts naar arts is hier geen uitzondering en de gezondheidscentra zijn dan ook
voorzien van allerlei specialismen. Een artsencentrum in Duitsland lijkt dan al meer op een anderhalvelijnscentrum.
Opvallend was ook dat Duitsers veel minder premie voor langdurige zorg betalen, maar wanneer mensen eenmaal
hulpbehoeftig zijn betalen ze meer en als zij dat niet kunnen worden hun kinderen aangeslagen.
Een van de voorbeelden van innovatieve projecten in Duitsland is Agnes2. In dit project heeft de casemanager
(speciaal opgeleide wijkverpleegkundige-verpleegkundig specialist) een belangrijke en coördinerende rol als casemanager specifiek voor de chronische zieken en ouderen. UFA en ik wil graag kijken of hier aspecten in zitten die
wellicht ook een toegevoegde waarde voor ons in Utrecht kunnen zijn en die we gezamenlijk als zorgaanbieders,
gemeente en zorgverzekeraar op kunnen pakken.
Maar vooral de onderlinge kennismaking met de deelnemers heeft voor inspiratie gezorgd. Hieronder wat
gedachtenspinsels:
• Themaplatforms opzetten (Haweb als voorbeeld) waarop alles verzameld wordt wat er wat op een bepaald
achterstand thema gebruikt (probleemanalyses, wijkanalyses), ontworpen of aangepast en gecommuniceerd
(evaluatie-kritische succesfactoren) is. Het levert veel tijdswinst op en er gaat geen kennis verloren en er
wordt geen dubbel werk gedaan. Uitdaging is om te voorkomen dat het een projectendiarree ontstaat
waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet. Dus met elkaar een top 5 bepalen om focus te kunnen
houden en te werken aan duurzaamheid.
• In Kanaleneiland - Marco Polo willen we vanuit het gezondheidscentrum met de huisartsenpraktijken als
trekker Health Communicator te implementeren en te evalueren. Zodat het in meer huisartsenpraktijken in
achterstandswijken ingezet kan worden maar vooral verder ontwikkeld wordt in samenspraak met de
gebruikers. Denk hierbij aan het meten van patiënt-klantervaring voor de specifieke doelgroep in
achterstandswijken en bijv. het gebruik van een APP als extra hulpmiddel. De aanvraag hiervoor ligt al bij UFA

en zodra deze wordt toegekend gaan we hiermee aan de slag en de anderen geïnteresseerde
huisartsenpraktijken hierin meenemen.

Ruth Lenstra - POH GGZ - huisartsenpraktijk de Dame (Zuilen) en Gezondheidscentrum Ondiep
Net terug van een ongelooflijk inspirerende reis naar Berlijn, georganiseerd door de UFA. Doel was
om gezamenlijk te onderzoeken of we gezamenlijke projecten kunnen ontwikkelen die de zorg in
achterstandswijken in Utrecht ten goede komen en zowel zorgprofessionals als zorgvragers helpt om
gezondheid te bevorderen.
Wat mij ontzettend is opgevallen is dat het bij elkaar brengen van zorgprofessionals uit
uiteenlopende werkvelden een enorme hoeveelheid positieve energie genereert. Dit maakte dat er begrip en inzicht
ontstond in elkaars werkveld en de krachten die daarbinnen spelen. Hierdoor ontstond een snelkookpan waaruit de
ideeën opborrelden.
Wat mij in ieder geval getriggerd heeft van onze Duitse collegae is dat zij meer naar bijvoorbeeld de migranten toe
bewegen en aansluiten bij hun behoefte en voorkeur om zorg te ontvangen en begrijpen. Wij bewegen meestal wel
een stukje maar vinden dat zij dan ook echt iets moeten doen. Deze afstand geeft in het algemeen spanning en het
kost veel energie om elkaar te bereiken. Deze energie kun je m.i. beter inzetten om aan te sluiten. Dit maakt dat er
meer ruimte ontstaat voor de eigenlijke vraag en daardoor ook gezondheidsverbetering. Het lijkt me zinvol om over
dit onderwerp met huisartsen en assistentes van huisartsenpraktijk de Dame en gezondheidscentrum Ondiep uit te
wisselen en ons af te vragen of we voldoende tegemoet komen aan de behoefte van onze klant in dit geval de patiënt.
Er zijn een aantal ideeën die ik graag zou uitwerken met de daarbij betrokken partijen tot een projectplan, dat
ingediend kan worden bij de UFA.
Plan 1 Het ontwikkelen van een “Agnes” met benaming passende in onze wijk. Het gaat wat mij betreft niet zozeer om
een wijkverpleegkundige die door de wijk rijdt, maar wel om een vorm van “casemanagement” bij complexe
problematiek waarbij meerdere partijen met elkaar samenwerken. Zo kan de voortgang van een opgesteld plan
worden geborgd. Door een naam te ontwikkelen die de taken en verantwoordelijkheden dekt zal het direct duidelijk
worden wat er van die persoon verwacht wordt. Denk aan het idee van “wie is de BOB vanavond”. Het is geen vast
persoon maar het is wel duidelijk dat diegene die avond de verantwoordelijkheid op zich neemt om niet te drinken en
de anderen veilig thuis te brengen.
Plan 2Het ontwikkelen van een applicatiecursus voor mensen die nieuw komen werken in een achterstandswijk. Je
kunt hierbij denken aan nieuwe werknemers maar ook AIOS e.d. In deze cursus worden onderwerpen opgenomen
zoals omgang met migranten, veel voorkomende ziekte e.d. Op deze manier neem je serieus dat het werken in een
achterstandswijk bepaald skills vraagt die je niet meeneemt vanuit je beroepsopleiding en ontwikkel je eenduidigheid
in de benadering van deze doelgroep.

Plan 3 Het ontwikkelen van een praktijkvorm die preventieve gezondheid als uitgangspunt heeft. Ik heb dit begrip veel
gehoord de afgelopen dagen. Echter het ombuigen van een bestaande praktijk waarin dit niet gebeurt kost veel
energie. Ik ben erg nieuwsgierig wat het oplevert als mensen zich actief en bewust bij zo’n praktijk aansluiten. Zo kun
je als patiënt (zou dan ook anders gaan heten), zorgverlener maar ook gemeente en verzekering ervaren hoe het
werkt maar ook wat er werkt en wat je daarin tegenkomt. Je zou dit ook als “keuzeformule” in een huidige praktijk
kunnen opnemen.
Ik hoorde inmiddels dat er op Kanaleneiland een praktijk voor migranten komt, maar ook hierbij kan ik mij voorstellen
dat je het als “keuzeformule” opneemt in je praktijk.
Plan 4
Het ontwikkelen van een zorgmodule voor de chronisch psychiatrische patiënt. Er wordt overal wel nagedacht hoe
deze patiënt naar ons terug verwezen moet worden, maar niet wat dat betekent voor samenwerking en zorg als deze
patiënt eenmaal onderdeel is van onze wijk. Dit vraagt bijvoorbeeld van ons dat we in korte tijd kunnen opschakelen
en weer terugschakelen in aanbod van zorg. Hiervoor is veel samenwerking nodig en nadenken over wie op welk
moment wat kan bieden op zo’n manier dat de patiënt en de zorgverlener zich voldoende veilig weet. Omdat er in
achterstandswijken, naar ik denk veel meer psychiatrische patiënten wonen, daar hun inkomen laag is, hebben we
daar meer mee te maken dan in andere wijken. Ik heb hierover in ieder geval al contact gehad met Ingrid Horstink,
dus die zal er namens BT in ieder geval bij betrokken zijn.

Wietze Eizenga - Huisartsenpraktijk Oog in Al / Coöperatie Huisartsen Utrecht-Stad (HUS) huisarts / voorzitter
Het machtigste land van Europa, met de schitterende hoofdstad Berlijn, een stad met enorm veel
migranten, met achterstandswijken en- problematiek. Daar moet wat te halen zijn, zou je denken.
Met die gedachte toog ik met de UFA naar Berlijn. Met 2 petten: als HUS-bestuurder, maar ook als
huisarts die zowel werkt in het chique Oog in Al als in de achterstandswijk Kanaleneiland-noord.
De bus, die ons vervoerde, had de stoelen in vergaderpositie. Er schijnen nog maar 2 van dergelijke bussen rond te
rijden, omdat in nieuwe bussen een dergelijke stoelopstelling niet meer geoorloofd is. Dat de stoelopstelling in een
bus zoveel teweegbrengt, fantastisch. Ik heb zelden een professionele reis meegemaakt, waarin zoveel werd
uitgewisseld en genetwerkt. De reis bracht veel, maar de inbreng daarin vanuit Berlijn zelf was mager.
Veel
• omdat het goed is te zien dat net als bij ons zijn de artsen gedreven zijn, (iig degenen die we ontmoetten)
• omdat bij vergelijking met Duitsland goed te zien is hoe goed we het in Nederland al georganiseerd hebben
• omdat het goed is opnieuw na te denken over de rol die je kan geven aan etnische diversiteit, waarmee in
Duitsland in het gezondheidszorgsysteem anders wordt omgesprongen dan in Nederland
• omdat er minder aandacht voor psychosociale problematiek lijkt , in een systeem waarin een ongebreidelde
prikkel tot productie zit. Maar dat wist ik eigenlijk wel.
• omdat alle observaties leidden tot discussies en creatieve gedachten, soms tot mogelijke oplossingen
• omdat we met een gedreven groep mensen op pad waren, ieder vanuit een andere perspectief, allemaal op
zoek zijn om de zorg verder te verbeteren in het licht van bezuinigingen
• omdat het duidelijk is dat voor het verbeteren van de zorg aan mensen in achterstand(swijken) veel
creativiteit en samenwerking tussen de verschillende actoren nodig is
Ik vond het een mooi idee om opnieuw te denken over vormen om cultuurspecifieke zorg te geven, hoe we dat een
plaats kunnen geven.
Tot slot nog even terugkomend op mijn HUS pet. Voor mij is duidelijk dat het thema achterstand een plaats binnen
HUS moet krijgen; de winst van een dergelijke reis is dat we elkaar nog beter weten te vinden.
Aan ideeën was geen gebrek, om die tot uitvoer te brengen moet geduwd en getrokken worden. Ik wil mijn steentje
daaraan bijdragen vanuit mijn HUS-positie.

Yvonne Pijnacker SGU Hoograven & Lunetten / UZES (Utrecht Zuid Eerstelijns Samenwerking) GEZ coördinator / Manager
Afgelopen week ben ik met het UFA (Utrechts Fonds Achterstandswijken) naar Berlijn geweest.
Het reisgezelschap was erg gemêleerd, naast het UFA-bestuur waren daar vertegenwoordigd:
huisartsen, POH-GGZ, buurtteam, GEZ-coördinatoren, zorginkoop van Achmea, Raedelijn en
gemeente Utrecht.
Het doel van de reis:
• hoe is in Berlijn de gezondheidszorg georganiseerd, de achterstand problematiek is daar zeer groot,
• brainstormen / netwerken met de groep, hoe kunnen we elkaar versterken / aanvullen/ ondersteunen.
Hoe is het in Berlijn geregeld? We zijn in een ziekenhuis geweest waar beneden het gewone volk behandeld werd,
zonder enige vorm van privacy en respect. Terwijl op de bovenste verdieping de rijke patiënten kunnen kiezen uit een
zilver/goud/platina behandeling met privé kamers in een 5-sterren privé ziekenhuiskamer.
Voor ouderen die niet zelfstandig meer kunnen wonen, is er onderscheid in het medische en verzorgende deel.
Medisch wordt gefinancierd uit de Krankenkasse, het verzorgende deel van de kosten of zelf betalen of is voor
rekening van de kinderen. De huisarts heeft niet de functie van poortwachter. Men mag zelf kiezen waar men
aanklopt met medische vragen: huisarts, specialist, ziekenhuis of huisartsenpost (24/7, alleen maar visites). De
zorgverzekeraar financiert op basis van een puntensysteem zowel aan de specialist als de huisarts. Waarbij voor de
huisartsen een maximum norm is voor het voorschrijven van medicatie en doorverwijzen naar fysio. Sanctie, als men
er boven komt, is een controle van de dossiers/praktijk. Samenwerking tussen de diverse medische zorgverlener is er
nog nauwelijks maar men zou dit wel graag willen. Per Bezirk (wijk) is er een ander gemeentelijk beleid op de diverse
problematieken zoals b.v. verslaving, allochtonen en armoede.
Heb in Berlijn heel veel gezien en gehoord, denk dat de gezondheidszorg in Nederland, met name in Utrecht veel
verder is dan in Berlijn. Dit geldt vooral voor de samenwerking. In Berlijn is de gezondheidszorg vooral commercieel.
De ideeën die ik op deze reis heb opgepikt en iets mee ga doen zijn:
• diverse tools voor laaggeletterden in de praktijken implementeren,
• met GEZ-coördinatoren die dezelfde programma’s hebben inhoudelijk afstemmen,
• door zorgverzekeraar gestelde eis aan bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk anders invullen,
• de opgebouwde contacten met de diverse partijen gaan gebruiken.

