Studiereis 2017
Verslagen van de deelnemers

Bezochte projecten:
Nijmegen: nachtopvang NunN , Straatdokters en wijkagent “zorgmijders”
Nijmegen: huisartsenpraktijk in Dukenburg
Nijmegen: samenwerking zorg en welzijn in Hatert
Kerkrade: wijkcentrum Kerkrade-West (oa fietsenwinkel Re-cycle, moestuin D'r Jemuus Jaad, gemeenschapshuis De Auw Noëedkirch)
Hoensbroek: buurtwoonkamer Tant'Emma
Maastricht/Heuvelland: Blauwe GGZ-Zorg
Leuven: Wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt
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Aleece Roosen – POH-GGZ Overvecht
Donderdagochtend vertrokken we met een mix van professionals uit de achterstandswijken van Utrecht met de grote VIP bus, dit keer richting het zuiden
van het land.
We stopten in Nijmegen, bij de straatdokters, Maria en Wendy hebben met veel passie en enthousiasme over hun werk verteld. We kwamen bijeen in de
NUN en dit was een daklozen opvang, opgezet door de daklozen zelf, overdag is er wel een ondersteuner aanwezig, maar de avonden en nachten is er geen
ondersteuning aanwezig en dit gaat goed. Wat me opvalt is dat dit speerpunten zijn die het mogelijk maken: laagdrempelige zorg door huisartsen
(vrijwilligerswerk) en SPV’er / presentiebenadering; aanwezig zijn, aansluiten bij en afstemmen op de ander, wat hij of zij nodig heeft / Outreachend; ze gaan
echt de straat op / Samenwerking; verschillende partijen weten elkaar te vinden en vertrouwen op elkaars deskundigheid.
Hierna in gesprek met de wijkagent Jan Jacobs, hij benadrukt nog maar eens hoe belangrijk de samenwerking is en dat je elkaar goed kent. Hij laat zich ook
niet sturen door bepaalde regels, maar luistert ook vooral naar zijn intuïtie, ‘ je voelt in je onderbuik wel wat je in die bepaalde situatie moet doen’.
Op naar Dukenburg Huisartsenpraktijk ‘Het Meijhuis’ , hier stond een team van huisartsen, poh’s en assistentes ons op te wachten om met veel
enthousiasme over hun praktijk te vertellen. Je ziet ook bij dit team, dat ze elkaar goed kennen en ze allen met veel passie hun werk doen. Het bleef niet
alleen bij wat allemaal goed ging op hun praktijk, maar de knelpunten komen ook boven tafel, onder andere het samenwerken met wijkteam. Hun poh ggz
zit 4 u (per week of maand, is met niet helemaal duidelijk) bij het wijkteam op locatie, dit is dan met name voor consultatie en casuïstiek. De huisartsen en
andere poh’s in de praktijk missen echter nog wel de samenwerking. Dan merk ik dat wij het in Utrecht m.b.t. buurtteam al best ver zijn; we zijn aanwezig bij
casuïstiek, buurtteam komt 1 keer per 2 weken bij huisartsen voor overleg of casuïstiek en we weten elkaar al steeds beter te vinden.
Na een leuke muzikale afsluiter met de ‘compassion for care’ song van Marion Coster weer de bus in op weg naar Hatert.
In Hatert worden we ontvangen ‘ Bij de buren’ , een buurthuis/ontmoetingsplek; hier verteld huisarts Wim van Beurden over hun wijk en de zorg en Jurgen
de Ruijter over het project ‘bij de buren’. Hier zie je ook weer terug komen dat er veel samenwerking is en ze elkaar goed kennen. Dingen die ik meeneem uit
deze ontmoeting ‘durf over je eigen professie heen te kijken’ en ‘investeer in tijd voor elkaar’ .
Op naar Vaals, waar we hebben overnacht in Kasteel Vaalsbroek, erg mooie plek om te zijn en na een lekker diner moe, maar voldaan in een diepe slaap…….
Vrijdag ochtend weer op tijd de bus in naar Kerkrade, het project “ Samen leven” en “Kom op de soep”, waar enthousiast over wordt verteld en je echt even
meegenomen wordt tijdens een wandeling hoe dit er dan in de praktijk uit ziet. De ‘re-cycle’ winkel, hoe deze man vertelde over het project en wat dit met
hem als persoon heeft gedaan en wat hij nu kan betekenen voor anderen was indrukwekkend en ‘ d’r jemus jaad’ (moestuin dus, ben zelf Limburgse, maar
dit wist ik ook niet!) was leuk om te zien.
Dan naar Tant'Emma in Hoensbroek, waar we een rondleiding krijgen van Marina, die erg enthousiast verteld over het reilen en zeilen van hun
‘buurtcentrum’ en we zien dat de activiteiten die ze daar aanbieden ook worden bezocht en het ook echt een plek is waar mensen elkaar vinden.
Dan voor mij als kers op de taart en tevens ook het laatste programma onderdeel waar ik bij aanwezig ben: Bart Bongers over ‘ De nieuwe GGZ’ . Wat kan
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deze man goed vertellen, hij heeft wel indruk op me gemaakt met zijn verhaal. Ik ben wel op de hoogte van ‘De nieuwe GGZ’ , maar hij heeft het meer doen
laten leven en mij ook aangezet om weer even kritisch te kijken naar mijn rol hierin in mijn werk.
Zelf heb ik 8 jaar bij Altrecht gewerkt, waar ik erg veel heb geleerd en het ook echt naar mijn zin heb gehad, tot een bepaald punt dat ik steeds meer dacht ‘
zijn we nu niet bepaalde dingen in stand aan het houden?’ en ‘ zijn de opnames die wij doen op de kliniek nou wel echt helpend, of zou het niet veel beter
zijn naar ze toe te gaan en in hun eigen omgeving de nodige hulp te krijgen’ en ook ‘die protocollen gerichte aanpak, hier mis ik totaal het zien van de patient
als geheel’ ?’ . Zo kreeg ik ook steeds vaker het gevoel dat ik weg wilde uit de tweede lijn en de wijk in wilde gaan, toen dus terecht gekomen bij ‘overvecht
gezond’ als poh ggz.
De Blauwe GGZ in de wijk, is een wijkgerichte GGZ, die zich richt op preventie, zorg zo laag mogelijk in steken en fase gericht op- en of afschalen van de zorg
die op dat moment nodig is. In Overvecht hebben we nu ‘GGZ in de wijk team’ , dit staat nog in de kinderschoenen en moet nog vorm gaan krijgen, maar het
is een goede start. Wellicht dat ik zelf daar ook nog wel meer in wil gaan participeren.
Daarnaast heeft hij het over de 1,5 lijns poli en het huisartsenverwijsbureau TIPP, dit klinkt als erg nuttig voor de patiënten en de huisartsenpraktijken, maar
tegelijkertijd roept het ook wat weerstand bij me op, namelijk, nu moeten we iets nieuws gaan creëren, omdat de tweedelijn niet wil/kan veranderen, terwijl
daar toch echt de verandering zal moeten gaan plaatsvinden. Wellicht dat deze natuurlijk kunnen helpen om die verandering uiteindelijk ook tot stand te
laten komen.
Boekentip:
Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie Auteurs: Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink en Jim van
Os.
Zaterdag was ik op het Happinez festival bij Fort Voordorp in Utrecht.
Zoals beloofd zou ik daar ook nog wat over meegeven aan jullie.
Ik ben bij een lezing van ‘Davidji’ geweest een Amerikaans spiritueel leraar die vooral wil meegeven dat iedereen kan mediteren, dat het niet zo moeilijk hoeft
te zijn, en het echt helpt om je stress niveau te laten dalen binnen 16 seconden:
Hoe het werkt? Deze 16 seconden methode is bedoeld voor situaties waarin je (werk)stress ervaart. Bijvoorbeeld wanneer je collega’s als bijen om je heen
zoemen en je werk gisteren af had moeten zijn. Davidji adviseert op dit soort momenten even stil te staan met behulp van zijn turbo-meditatie.
Heb je even? Adem 4 tellen in door je neus. ervolgens houd je deze adem 4 seconden vast, waarna je in 4 tellen langzaam uitademt. Wacht nu 4 tellen tot je
opnieuw begint.
In deze 16 seconden ben je alleen bezig met je ademhaling en niet met je werkstress. Door dit korte en krachtige ritueel doorbreek je onbewuste gewoontes
en gedragspatronen.
Allemaal heel erg bedankt voor deze gezellig en leerzame studiereis. Veel werkplezier gewenst en hopelijk tot een volgende keer.
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2e van rechts Mattijs (beheer) en helemaal rechts Maria
(straatdokter) van de NunN

Nachtopvang NunN in de binnenstad van
Nijmegen

Verpleegkundige Wendy en wijkagent-"zorgmijders" Jan van de politie
Nijmegen - een ongelooflijk goed ingespeeld tandem
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Berthon Rikken – huisarts Ondiep en voorzitter UFA
De reis naar Nijmegen, Zuid-Limburg en Leuven heeft ongelooflijk veel inzichten en ideeën opgeleverd. Hier een samenvatting van mijn leerpunten:
1. Wat is het toch belangrijk om mensen waar je mee werkt persoonlijk te kennen. Elkaars taal kennen, en een beetje spreken, want dat is geen
vanzelfsprekendheid. Samen scholen kan een goed hulpmiddel zijn hiervoor.
2. Wat hangen veel projecten toch af van gedreven gangmakers, die met hun energie grenzen opzoeken of er een beetje overheen gaan. Hetgeen
voor veel projecten wel een bedreiging kan zijn. Maar aan de andere kant: er zijn wel heel veel gedreven mensen.
3. Veel ideeën opgedaan om Welzijn op Recept in Utrecht te implementeren (bv koken / breien / kienen / bewegen en voor mannen: knutselclub)
4. Wat kun je toch veel met vrijwilligers. En mijn indruk is dat daar in Utrecht veel minder dan de rest van het land gebruik van wordt gemaakt
5. Waarom zijn er geen wijkinformatiepunten bemand door vrijwilligers? Waar ook activiteiten kunnen plaatsvinden. Wil ik ook in Utrecht!
6. Ervaringsdeskundigen inzetten (mn GGZ) vind ik een ingewikkelde materie maar heb begrepen dat het echt succesvol kan werken. Voorbeeld:
zelfbeheer door patiënten zoals in de nachtopvang
7. Ik heb meer inzicht gekregen in de begrippen Positieve Gezondheid en Presentiebenadering
8. Gemeentes zijn erg verschillend in het oppakken van actieve rollen (Kerkrade: veel, Nijmegen: weinig)
9. Ik ga kijken of we met de Utrechtse Gemeentepolis voor minima sturing kunnen geven aan goede zorg voor deze populatie
10. Er is door een onduidelijke/ontoereikende landelijke sturing geen enkele samenhang in activiteiten op het gebied van Gezondheidsbevordering
(“Preventie”). In Utrecht is er voor mijn gevoel wel erg weinig activiteit op dit gebied
11. Het Nederlandse systeem van Bewindvoering is niet altijd goed. Kan dat verbeterd worden?
12. De werkwijze van de OGGZ beter in beeld brengen bij de Utrechtse huisartsen. Filmpje? (Voor de Leergang?) Elkaar persoonlijk leren kennen!
13. Kan de zorg door straatdokters in Utrecht verbeterd worden? (Ook filmpje voor de Leergang
14. In dit kader ook kennismaken met de (wijk)agenten en Utrechtse agenten voor zorgmijders
15. De financiering met perverse prikkels van de GGZ via DBC's is een belangrijke oorzaak van het huidige vollopen van de GGZ-zorg. Er wordt geen
zorg op maat geleverd maar naar maximalisatie van behandeltijd bij die specifieke diagnose. Ook upcoding naar zwaardere diagnoses is goed
gebruik. Verandering van deze financieringsstructuren is zeer moeilijk en vergt lange adem doordat er alleen “soft-power” gewerkt kan worden
16. Een formularium voor long-medicatie kan veel kosten besparen. We ze houden het Blauwe Zorg formularium zo kunnen overnemen.
17. Zorgmijdende patiënten kun je indelen in een cirkel vergelijk met de MIS-strategie zoals ik die gebruik bij het stoppen met roken. Stop – voor je
eigen hygiëne – niet meteen alle energie maar bouw een werk-relatie op
18. Voor implementatie-trajecten als het Uurgesprek gaan we eens bij Raedelijn buurten wat zij kunnen betekenen
19. Wat doen we het in de samenwerking tussen zorg en welzijn in Utrecht toch goed!! (Al kan het altijd beter)
20. Is het Belgische vereveningssysteem van ziekenfondsen te gebruiken om de financiering voor onze huisartspraktijken te verbeteren?
21. Ook zouden we data van de huisartsenpraktijken bv via Julius kunnen gebruiken
22. Wat is het toch belangrijk een goede relatie tussen zorg, gemeente en preferente zorgverzekeraar te hebben. Steun van deze laatste maakt
veranderingen meer mogelijk.
23. Wat is het toch inspirerend om met andere professionals die bij dezelfde populatie betrokken zijn eens vanuit veel andere gezichtspunten je eigen
werk te bekijken
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Joost Stam – huisarts Ondiep
Onderstaand een greep uit de bezochte projecten, praktijken en initiatieven die bezocht zijn en welke mij het meest tot nadenken aanzette.
Straatdoktersproject en daklozenopvang in Nijmegen. Opvallend dat dit een initiatief is dat niet vanuit de gemeente wordt ondersteund. De artsen worden
niet betaald en de verpleegkundige heeft officieel maar een beperkt aantal uren tot haar beschikking. Het valt en staat volledig bij de gratie van de
betrokkenheid en het enthousiasme van het personeel. De korte lijnen tussen de politie, de verpleegkundige, de arts en het ondersteunend personeel
werken. Er lijkt te worden gewerkt volgens het model voor de gedeelde zorg (bewust of onbewust?). Het bezoek werpt direct de vraag op: wie zorgt er
eigenlijk voor de dakloze in Utrecht?
De verschillende projecten, o.a. Kom op de soep, Tant'Emma en D’r jemus jaad, laten zien hoeveel behoefte er bestaat bij mensen om binnen de wijk samen
te komen, met eenzaamheid ongetwijfeld als belangrijke drijfveer. De projecten draaien voor een overgroot gedeelte op vrijwilligers waarbij niet de indruk
werd gewekt dat die hier moeilijk te vinden zijn. Voor mij een reden om me wat meer te verdiepen in de mogelijkheden die Me’kaar biedt aan de bewoners
van de wijk waar ik zelf werkzaam ben.
Blauwe zorg, samen op weg naar duurzame zorg. Stappen zetten om de zorg kwalitatief hoog te houden tegen lagere kosten in een proeftuin in Maastricht.
O.a. door de invoering van anderhalve lijnszorg (stadspoli’s) en een nieuw bekostigingssysteem van de ggz: blauwe ggz. Mensen met hulpvragen benaderen
vanuit het concept ‘positieve gezondheid’. Een inspirerend verhaal waarbij nog wel de nodige vragen rijzen.
Als laatste een kijkje in de keuken van een wijkgezondheidscentrum in Leuven, een eerstelijns gezondheidszorgcentrum dat in België in opkomst is. Een
aantal opvallende verschillen met de Nederlandse praktijk: minder patiënten per arts, standaard 20 minuten per patiënt, veel verschillende acties, vanuit het
centrum zelf, op het gebied van gezondheidspromotie rond de thema’s: mondzorg, bewegen, geestelijke gezondheid, voeding en zwangerschap. Verder
werd er gewerkt volgens het interessante concept ‘patiënt in beeld’: een model om patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening te benaderen, in
zorg te krijgen en te behouden.
Al met al een gevarieerd programma binnen zorg en welzijn met reisgenoten werkzaam in verschillende disciplines binnen de zorg (o.a.
gemeentemedewerkers, poh-ggz, gez-coördinatoren, huisartsen, apotheker).
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Huisartsenpraktijk het Meijhuis in de wijk Dukenburg in Nijmegen.
Zeer enthousiast team van huisartsen, POH's en assistentes
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Zelfs een actielied gezongen met de POH!

Marieke Groenwold – strategisch adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht
Goed om met elkaar in divers gezelschap onderweg te zijn en projecten te bezoeken: geeft niet alleen de mogelijkheid tot reflectie op wat we in Utrecht
doen, maar ook de ruimte om daar met elkaar over van gedachten te wisselen.
Een vergelijking met de projecten die we bezochten (zoals in Dukenburg, verhaal van Bart over de GGZ en wijkgezondheidscentrum in Leuven), doet mij
concluderen dat we in Utrecht al met veel thema’s in de praktijk aan het werk zijn, waarbij ook veel verschillende partijen zijn betrokken.
Dit komt denk ik omdat we in Utrecht al voor 2015 met de transformatie zijn gestart. Tegelijkertijd levert dit inmiddels soms ook aandachtspunten als gevolg
van de wet op de remmende voorsprong. Zo kwam tijdens de reis de tweedeling tussen de buurtteams Sociaal en Jeugd en Gezin en de tweedeling tussen
buurtteams en sociaal makelorganisaties aan de orde.
Aan de structuur is niet altijd meteen iets te doen: wel kunnen we de dingen die we doen nog beter in de praktijk verstevigen. Niet allerlei nieuwe dingen
oppakken, maar samen verder ontwikkelen.
Wat opvalt is dat ‘elkaar kennen’ van groot belang is en dat een gezamenlijke taal helpt. Nu verschilt de taal van het medisch domein nog van de taal in het
sociaal domein, terwijl we uiteindelijk wel dezelfde doelen nastreven. Daar kunnen we met elkaar nog aan werken.
Ten opzichte van de reis van vorig jaar merk ik trouwens dat we in de verbinding en taal al weer een stap verder zijn. Het is dus ook een kwestie van tijd en
doorzetten.
Verbinding leggen tussen Eline Dekker (VG) en Maria van den Muijsenberg rondom verkleinen gezondheidsverschillen. Ze gaat interessant onderzoek doen.
In Utrecht kunnen we nog meer doen in actief verbinden met veiligheid (wijkagenten)
Eenzaamheid is een belangrijk thema dat over verschillende domeinen heen gaat
Interessante opmerking van Bart dat preventie/gezondheidsbevordering pas echt werkt door mensen een eigen budget te geven. Misschien iets voor in de
nieuwe gemeentepolis?
Interessante discussie over de rol die huisartsen hebben: tot hoever reikt hun verantwoordelijkheid? Wanneer ben je een goede huisarts? Wat is daarvoor
nodig (ook financieel)? Is een vraag die door de huisartsen niet altijd op dezelfde manier wordt beantwoord.
Aandachtspunt: ziektekostenverzekering voor mensen die uit detentie komen.
Privacy hoeft niet zo’n groot probleem te zijn: discussie moet vanuit de inhoud worden gevoerd: wat is ons doel? Welke info hebben we daarom van elkaar
nodig? Ook hier geldt weer: kwestie van elkaar en elkaars professionele inschatting vertrouwen.
Interessante om mee te nemen: Leuvense ontwikkeling Bewegen op Voorschrift (bijv. internettool met startdata van groepen en uit te printen flyers) en
project rond mondzorg (voor gesprek met Z&Z).
Verbinding met vrijwilligers en medisch domein is interessant om verder te verkennen.
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Martinique Pothorst – Teamleider Jeugd & Gezin Overvecht en NoordWest
Met de UFA op studiereis - over de zotheid van de GGZ en andere leerzame zaken
Stiekem toch ook een beetje gespannen sta ik donderdag 14 september ergens op het Jaarbeursplein met een rolkoffer vol met spullen voor-je-weet-maarnooit. Voor het eerst mee op studiereis! Het programma vind ik hoe dan ook interessant en ben erg benieuwd hoe en waar de raakvlakken met jeugd en
gezinnen te maken zijn.
Op de deelnemerslijst had ik gezien dat ik de enige ben die direct ‘iets’ met jeugd doet in de het dagelijkse werk. Tot mijn verrassing en blijdschap stelt ook
Nicole zich voor, van Buurtteam jeugd en Gezin en ook nog van één van ‘mijn’ wijken, Overvecht.
Tijdens de reis ben ik het meest geraakt door de passie en motivatie van mensen als Jan, Wendy, Wessel, Bart, de mevrouw van de soep, het team in Leuven.
Wat mij het meest opvalt is dat zij de mensen zijn die geen oordeel hebben over de mensen voor en met wie zij werken; er is vooral respect. Ook lijkt er bij
hun geen verschil te zijn tussen hun professionele en privé ‘ik’. Ik weet niet of dat altijd handig en verstandig is maar voor degene die met deze professionals
te maken krijgt zal het contact warm en oprecht voelen. Jurgen formuleert het goed: “wat je moet doen is luisteren en denken in mogelijkheden”.
Ik ben bevestigd in een aantal dingen die ik al wel wist, maar (nog) sterker op zal sturen:
het mogelijk maken van ontmoetingen in de wijk tussen JGZ en andere professionals
(nog) meer en beter en op (meer) verschillende plekken vertellen wat de JGZ nog meer doet dan meten, wegen, prikken en monitoren en waar meer
verbinding verschil kan maken voor ouders en kinderen.
Cirkeltjes afmaken. Ik wist en weet dat we niet iets hebben geïmplementeerd als er een bijeenkomst is geweest met een afvaardiging van profs en een
mailtje met een document met afspraken. Maar er is echt nog meer nodig dan we nu doen.
Het concept van het WGC in Leuven ga ik onder de aandacht brengen bij onze aandachtsfunctionarissen dialooggericht werken (zo noemt de JGZ haar
methode voor gespreksvoering waarbij ouder en professional ieder een eigen, gelijkwaardige rol hebben in het gesprek in de spreekkamer). Ik verwacht dat
het ondersteunend kan zijn in hoe professionals hun eigen werk(druk) beleven.
Het belang van spreken van één taal zodat je van elkaar ècht weet wat je bedoelt.
Ik heb ook mooie worden gehoord. ‘Buurtkracht’, de ‘zotheid van de GGZ’, ‘aanklampende zorg’ en ‘ondersteuner’ (ipv begeleider).
Het is nu zaterdagavond - moe maar zeer voldaan heb ik mijn rolkoffer nog net niet uitgepakt. Ik heb een aantal partners leren kennen in de stad die ik zeker
nog ga benaderen voor het één en ander; van het delen van zwerfboekstickers tot kijken of het handig en verstandig is dat JGZ aansluit bij een MDO. Maar
last but not least: het was dus een nuttige, maar zeker ook een zeer aangename, reis door het prettige, gezellige en leuke gezelschap en de goede
organisatie. Volgende keer ben ik weer van de partij!
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Onze mooie bus voor gebouw Zonnebaars in de wijk Hatert in Nijmegen.
Op deze plek stond voorheen een verzorgingshuis maar nu zijn er in de
Zonnebaars alleen zelfstandige eenheden maar is er wel
ontmoetingscentrum "Bij de Buren" gevestigd.
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Huisarts Wim van Beurden met fysiotherapeut Wilbert Razing, Wessel
Zwartsenberg van het sociaal wijkteam en beheerder Jurgen de Ruijter
hebben aan de voet gestaan van het centrum en zetten zich zo samen in
voor de verouderende populatie van Hatert

Miranda Ooijevaar – Senior adviseur gezonde wijkontwikkeling, Volksgezondheid gemeente Utrecht
Waar ik vooraf benieuwd naar was
•
Inspiratie op preventie coalities: met welke partijen, hoe georganiseerd en geborgd?
•
Implementatie: vervolg op goeddraaiende pilots, wat zijn de succesfactoren?
Wat heb ik daarop geleerd?
Rode draden in wat maakt dat het goed gaat, en hoe het moet worden aangepakt:
1. Waar professionals hun eigen kracht weten aan te boren en in te zetten, daar gaat het goed. Onze visie op bewoners gezonde stappen laten zetten, is dus net zozeer van
toepassing op professionals. Het maakt dat ze autonoom handelen,
o ze herkend en erkend worden in hun expertise, dat kan van alles zijn, kennis van de doelgroep, het netwerk, medisch, sociaal,
o maar ook helder kunnen communiceren, kunnen benoemen wat speelt,
o besluiten nemen
o en handelen (doen wat je zegt)
o White label denken en handelen, met de bedoeling voorop, het belang van de cliënt
o Privacy wetgeving is geen belemmering, just handel vanuit de bedoeling, met gezond verstand.
2. Daarnaast een belangrijke voor mensen in een kwetsbare positie is de gelijkwaardigheid/afwezigheid van autoriteit: daklozen opvang in zelfbeheer, begeleiders zijn
ondersteuners, de dokters zijn onbezoldigd.
3. Qua organisatie, hoorde ik de volgende top’s:
o Buurtteams voor enkelvoudige problematiek en regieteams voor het snel, collectief op- en afschalen. (Nijmegen)
o Opbouwerker in het Buurtteam, om collectieve preventie te borgen. In Nijmegen in nauwe samenwerking met de gezondheidsmakelaar (gemeente) Initiatieven zijn
vast onderdeel van de agenda sociaal wijkteam, en staan er hoog op.
o ECHT multidiciplinaire teams met bewoners, wijkmanager, sociaal wijkteam, gezondheidsmakelaar, fysio aan deelnemen.
o Functie “Wijkagent Zorgmijders” borgt de aanpak van sociale problematiek op de straat vanuit veiligheid. (Nijmegen)
4. Sturen op waarde (ipv geld) levert andere resultaten op. vb. project “ Bij de buren” : ondernemer kreeg de opdracht een onderneming neer te zetten die van waarde is
voor en door de buurt, niet een financieel winstgevend bedrijf. De plek wordt heel goed bezocht en vrijwilligers staan in de rij…
5. In verbetering van Zorg (Maastricht) gaat het om 2 zaken:
1. Cultuurverandering: het denken in gebieden, groepen, bloedgroepen.
2. Systeemverandering: kostenstructuren, gelabelde zakken met geld waar naartoe geschreven wordt, perverse prikkels door geldsturing vb: Op de vraag aan
specialisten “Als je zelf deze ziekte had, zou je dan zelf deze behandeling ondergaan” zegt 90% Nee. Dat heeft o.a. te maken met geldsturing.
TIPS EERST over het HOE (eerst elkaar verstaan), en niet meteen in het WAT (vanuit de inhoud) / Persoonsgericht denken, ipv diagnose gericht (ZZ naar GG) /
elkaar leren kennen is niet genoeg, het gaat erom dat je elkaar leert begrijpen, elkaar verstaan
HOE? Leren op positieve gezondheid (en blijvend coachen) / Multidiciplinair / Uniformiteit: 1 plan / Nothing about us, without us: ervaringsdeskundigheid
superhoog op de agenda

UFA Studiereis 2017 – pagina 11

Nancy Hoeymans - Volksgezondheid Gemeente Utrecht
Vraag vooraf:
Hoe kunnen we de activiteiten en de expertise van Volksgezondheid, gemeente Utrecht
preventie/gezondheidsbevordering, buurtteams/sociale domein en met de eerstelijnsgezondheidszorg.

over

de

OGGZ

doelgroep

verbinden

met

Observaties
Nijmegen heeft sociale wijkteams voor enkelvoudige problematiek, regieteams voor meervoudige problematiek en bijzondere zorgteams voor de OGGZ
doelgroep. Hoe is dit in Utrecht?
Maria van den Muijsenbergh is huisarts, straatdokter en hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte geïntegreerde eerstelijnszorg. Zij verbindt
wat belangrijk vindt: gezondheidsachterstanden en kwetsbare groepen. Wat kunnen wij hier in Utrecht van leren?
Leuven heeft een wijkgezondheidscentrum waar voor de groep zorgmijders samengewerkt wordt met de aanklampende zorg.
Acties
Uitzoeken hoe OGGZ precies georganiseerd is in Utrecht. Wie doet wat? Wat is de rol van de gemeente? Wat doet Altrecht, FACt teams? En dit plaatje
zichtbaar maken in de stad.
Uitzoeken hoe de samenwerking met eerstelijnszorg en Sociaal Medische Zorg (SMZ, medische zorg voor dak- en thuislozen) loopt en waar eventuele
verbeterpunten liggen. Daarbij gaat het én om de samenwerking met de huisartspraktijk de Mariahoek, én om de samenwerking met eerstelijnszorg in het
algemeen. Kunnen we iets betekenen voor huisartsen in Utrecht?
Zelfde vraag voor de buurtteams
Maria contacten voor verdieping over sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Overige tips die ik meeneem
Gezamenlijke scholing, om zo ook een gezamenlijk kader en gezamenlijke taal te krijgen
Elkaar kennen is belangrijk om iets voor elkaar te krijgen. Wat dat betreft is investeren in deze reis heel goed.
Professionele ruimte is belangrijk, niet altijd doorverwijzen, maar kijken wat er kan worden toegevoegd vanuit eigen expertise.
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Hans Keulers van de gemeente Kerkrade ontvangt ons met Esme
Kock en Nicole Cuijpers van het wijkteam in het infocentrum
Kerkrade-West

In fietsenwinkel Re-cycle worden oude fietsen opgeknapt door
mensen die weer aan het arbeidsproces moeten wennen, begeleid
door oud-meubelmaker Jos Kockelkorn, een man met hart voor
zijn werknemers. Enkele zijn al uitgestroomd naar een reguliere
baan!
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Ook in dit deel van Limburg is er ontkerkelijking en deze oude
kerk wordt omgebouwd tot nieuw multifunctioneel wijkcentrum

In groentetuin d'r Jeemus Jaad mag onder leiding van beheerder
Willem Jonker iedereen meehelpen maar ook alleen een kop koffie
komen drinken. Naast mensen die een tijdverdrijf zoeken komen
ook veel kinderen uit de wijk meehelpen.

Nelleke de Lange – POH-GGZ Gezondheidscentrum Overvecht,
Als relatieve nieuwkomer bij St.Overvecht Gezond, al langer werkzaam als POH-GGZ in een ‘betere’ wijk, kreeg ik met deze studiereis de kans om aantal
antwoorden te vinden op de vraag wat het verschil maakt, het werken in de achterstandwijk. Het werd een inspirerende tocht, in goed en gemêleerd
gezelschap.
Wat bij eigenlijk alle bezoeken voor mij vooral naar voren kwam is het belang van elkaar te kennen, te investeren in niet alleen het contact met de cliënt
maar ook in intensieve samenwerking, in de praktijk, wijk en stedelijk, in het kader van complexe zorg.
Nijmegen, bezoek aan de Straatdokters, daklozenopvang De Nunn en de wijkagent
De straatdokter houdt laagdrempelig spreekuur in de dak-en thuislozenopvang, ter beter bereik aan de daklozen, die de reguliere praktijken moeizaam
weten te vinden. Meestal onverzekerd, moeite met aanpassen en snel wantrouwen naar hulpverleners.
De Nunn, nachtopvang voor dak- en thuisloze mannen die door henzelf wordt gerund. Een plek waarbij de cliënt wordt gevraagd om inzet, een positieve
bijdrage te leveren aan het geheel om met elkaar een goede plek te hebben. De bezoeker krijgt hier verantwoordelijkheid, eigenaarschap en betekenis.
Belangrijke verbinders zijn de OGGZ verpleegkundigen vanuit Buitenzorg (GGD) ism de wijkagent. Project ‘Sluitende aanpak’ GGD, outreachend werkend,
vanuit de presentiebenadering. Met intregrale blik in contact met met de kwetsbare cliënt, vanuit de ontmoeting, niet overvragend maar aansluitend. Met
als doel verdere toeleiding naar de reguliere zorg.
Dit geldt ook voor de wijkagent, die het aandachtsgebied ‘zorgmijders’ onder zich heeft, vanuit project ‘Veilig Thuis’. Hij acteert hierin in nauwe
samenwerking met de GGD. Alle betrokkenen kennen elkaar goed: ze spreken elkaars taal. Hierdoor samenvoeging gezondheid & het sociale domein en
bereik van kwetsbaren, ook via hun achterdeur.
Dilemma’s rond privacy en bemoeizorg versmallen door hun verbondenheid, methodiek en transparante houding.
Wat ik meeneem:
tav van zorgwekkende zorgmijders: hoe gaan wij, in onze huisartsenpraktijk, om met zorgmijders? Protocol? Opfrissing/verdieping methodiek
presentietheorie.
Huisartsenpraktijk ‘Het Meijhuis, (achterstands) wijk Dukenburg.
Enthousiast team, werkend in een nieuw en fris gebouw, waarbij kleinschaligheid en patiëntvriendelijkheid voorop staat. Ook hier kent men elkaar. De
huisartsen werken generalistisch maar ook vanuit differentiatie, dit geldt ook voor de praktijkondersteuners. Hierdoor wordt maatzorg geboden, in een
klimaat van goede samenwerking. Gezamenlijkheid, inzet van specifieke kwaliteiten & achtergrond zorgt voor draagkracht, werkplezier en zorg op maat.
Nadere verbinding met de sociale wijkteams loopt achter tov bij ons.
Wat ik meeneem:
ik wil op onze werkvloer/huisartsenpraktijk ook nader kennismaken met de collega’s, uitwisseling over visie & inhoud van ons takenpakket, de
gezamenlijkheid opzoeken.
In de wijk Hatert,
Huisarts heeft, vanuit de voorheen Vogelaarswijk Hatert, veel geïnvesteerd in samenwerking met andere disciplines, zoals fysiotherapie en het sociaal wijk
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team. Hiermee kan vanuit gezamenlijk en breder perspectief passende zorg in de eerstelijn worden aangeboden. De oogst is zichtbaar in projecten als ‘Bij de
Buren’, een ontmoetingscentrum in de wijk voor omwonenden. Ook in buurtactiviteiten, opgezet vanuit opbouwwerk/ZZGzorggroep;
gezondheidsbevordering bewerkstelligen vanuit de vanuit de methodiek ‘community development’, ABCD methode. Dit leidt tot meer eigenaarschap bij
cliënten en activering, uiteindelijk in collectieve zin. Ook zichtbaar in aanbod van de ontmoetgroep voor ouderen. De fysiotherapeut is vanuit visie ‘van
klacht naar kracht’ en laagdrempelige signalering van thema’s als eenzaamheid, overgewicht, psychische klachten en verhoogde valrisico, tot een
groepsaanbod voor ouderen is gekomen. Vooral vanuit laagdrempeligheid, volgens de ‘welzijn op recept’ methode.
Wat ik meeneem:
inkijk ABCD-methode en ‘welzijn op recept’ methode, verder in te verdiepen en in te zetten in laagdrempelige wandelgroep (ter verbetering van stemming,
verbinding anderen en inzet interventies gericht op ontspanning en mindfulness) in onze praktijk.
Kerkrade
Project ‘Samen Leven’/ LevantoGroep en gemeente laat brede samenwerking zien, flinke krachtenbundeling. Niet alleen in professioneel opzicht maar ook
vanuit het burgerschap. Er wordt van de zorgvrager een eigen bijdrage verwacht, waarmee insteek op eigen kracht en eigenaarschap. De zorg zoveel
mogelijk afgeschaald door sociale activering van waaruit mooie intiatieven ontstaan, buurtkracht. Dit werd zichtbaar tijdens onze bezoeken aan wijkpunten
waar buurtbewoners laagdrempelig op de koffie kunnen, voor een kleine bijdrage kunnen eten, deelnemen aan leuke activiteiten en meewerken. Daarnaast
ook de mogelijkheid om hulpvragen te stellen en eventueel verder kunnen worden toegeleid naar zorg.
Wat ik meeneem:
het besef dat eigenaarschap ook leidt tot positieve gezondheid.
Project ‘De nieuwe GGZ’
Over de uitgangspunten van De Nieuwe, Blauwe, GGZ waarbij de cliënt centraal staat, met alle ervaringsdeskundigheid, persoonsgericht dus. GGZ in de wijk,
vroegtijdig preventief insteken en opschalend waar nodig. Schakel tussen huisarts en GGZ-instellingen. Een langzame ontwikkeling, waarbij financiering,
DBC-denken en ideevorming hoe anders zorg te consumeren valt, belangrijke factoren zijn.
Maastricht toont GGZ pilots in 4 wijken met groter aantal EPA’s. Aansluiting op wat er in de wijk is en naar behoefte GGZ team laten invoegen. Vanuit de taal
der positieve gezondheid: verbinden en uniformiteit, waarbij 1 plan & 1 regisseur: wat wil en heeft de cliënt nodig?
Wat ik meeneem:
tav onze wijk en nadere ontwikkeling, komst en samenwerking met GGZ:
-meer verdieping in de ‘kapstok’ van de positieve gezondheid; literatuur ‘Goede GGZ!’
-uitgangspunten Nieuwe GGZ onder de aandacht brengen binnen mijn vakgroep van St.Overvecht Gezond en samen kijken hoe we onze samenwerking met
GGZ-ers in de wijk kunnen vormgeven.
Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt, Leuven,
Het centrum biedt integraal zorgaanbod waar krachtgericht wordt samengewerkt door gezondheids- en welzijnswerkers, met ondersteuning van
vrijwilligers. De aandacht gaat verder dan alleen de ziekte; de zorg is vooral patiëntgericht. Andere belangrijke pijlers zijn kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg
die vanuit het zogenaamde forfaitair betalingssysteem kan plaatsvinden.
UFA Studiereis 2017 – pagina 15

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie zijn belangrijk onderdeel waarbij de gezondheidspromotor een grote coördinerende rol heeft. Bijzonder aanbod
biedt de BOV coach, ‘Bewegen op verwijzing’, laagdrempelige stimulering en activering, inclusief psycho-educatie. Anders dan bij ons kent het centrum geen
POH-GGZ maar is er de intern werkende maatschappelijk werker die ook het GGZ-domein tot haar takenpakket heeft. Ter kortdurend traject waarbij, na
inventarisatie netwerk/zorgbehoefte, zonodig toeleiding plaatsvindt naar de mobiele GGZ teams (type FACT team).
Deze mobiele GGZ teams, ontstaan na beddenreductie psychiatrische instellingen in en rond Leuven, werken ambulant, vraaggericht en voegen in (ipv
doorverwijzing). Voor de zorgwekkende zorgmijders is er het speciale mobiele GGZ team, de aanklampende zorg van waaruit men outreachend werkt.
Er wordt gewerkt vanuit het model voor gedeelde zorg. Een instrument waarbij de zorg wordt afgestemd op de motivatiefase waarin de cliënt zich bevindt;
de fase bepaalt de rol die de zorgverlener kan innemen en welke methodieken ingezet kunnen worden.
Wat ik meeneem:
-verdere verdieping aangaan met het model voor gedeelde zorg, in aansluiting op ons 4D-model, mede via contactlegging met de maatschappelijk werker
van het wijkgezondheidscentrum in Leuven, die tijdens ons bezoek afwezig was.
-kennismaking ‘Bewegen op verwijzing’, informatie overdragen binnen vakgroep en collega die zich in onze wijk inzet voor ‘Welzijn op recept’.
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In gemeenschapshuis "de Auw Noeëdkirch" (de oude noodkerk) is een dagcentrum
voor mensen met een beperking
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Beheerder Anja van het centrum vertelt over haar werk o.a. als kok waarin
mensen met een verstandelijke beperking mee helpen. Ze houdt niet alleen
van het werk maar ook van haar mensen (en vice versa)

Nicole Huijdts – Buurtteam Jeugd & Gezin Overvecht
Mijn leerdoelen waarmee ik deze studiereis inging waren: Lokalis heeft flink geïnvesteerd in samenwerking/verbinding met vele partners in de wijk. Het
aanbod in Overvecht is heel groot, maar hoe gaat dit van de grond komen dat inwoners hiernaar toe zelfstandiger de weg gaan vinden en ook hiervan meer
gebruik gaan maken. Hoe zorgen voor duurzaamheid met het totaal aanbod en deze samenwerking?
Straatdokters
Relatie is belangrijk om drempels te beslechten en vertrouwen en angst te overwinnen
Het is belangrijk breed te kijken naar alle leefgebieden. Integraal werken en kijken en niet met screeningslijsten. Presentiebenadering is belangrijk Directe
toegankelijkheid tot de straatdokters is hetgeen waar ze trots op zijn. Hierbij valt en staat dit project sterk op de betrokkenheid en inzet van deze dokters die
dit in hun vrije tijd doen. Dagopvang is door daklozen zelf gerund; Hier zit veel kracht! Bezoek politie vd straat; Uitgangspunt en focus belangrijk te doen wat
moet in het belang van klant en veiligheid staat voorop, regels zij niet leidend ook al is het in strijd met privacy/tuchtrecht, je kan het juridisch toch niet altijd
helemaal dicht timmeren. Korte lijntjes, persoonsgebonden en pragmatisch ; duidelijkheid en staan voor wat je doet is belangrijk
HA praktijk Dukenburg
Samenwerking buurtteams loopt niet zoals gewenst; oa door lange wachttijden/geen terugkoppeling/privacy regels die strak en rigide worden toegepast
door Bt er is weinig verbinding. Tips van Utrecht worden meegenomen (investeren op procesoverleg/regelmatig elkaar informeel zien en spreken,
gezamenlijke casuïstieken, uniforme afspraken met elkaar maken over gezamenlijke werkwijze bij start traject Bt Huisarts betrekken of laten weten dat Bt
betrokken is; evalueren en samen leren!
Hatert (ontmoetgroep ouderen)
De specialisten zijn ahw maatschappelijke ondernemers. Zorg en welzijn worden bij elkaar gebracht. Grote betrokkenheid naar elkaar/integraal werken is
belangrijk breder rug en alle neuzen dezelfde kant uit. Individuele en collectieve problemen op een hoger niveau brengen. Wens is da ter een betere
betalingsstructuur komt voor de professional die hier met passie werkt en dat stukje extra doet wat juist het verschil maakt.
Kerkrade project Samen leven:
Samenwerking met Ha nog niet gelukt wel de bedoeling. 35 % Heillust is laaggeletterd (context mijnverleden is belangrijke oorzaak van achterstand in deze
wijk). Projecten gerund door de inzet passie en betrokkenheid van vrijwilligers in de wijk
Wijnandsrade nieuwe GGZ
Zotheid GGZ; DBC codes gekoppeld aan diagnoses leidt tot trucjes ipv kijken wat de patiënt nodig heeft. Doel meer naar de preventie te bewegen daar is
geen DBC voor nodig. Belangrijk het ggz budget anders te besteden
Wijkgezondheidscentrum Leuven
Geen buurtteams aanwezig (ze maken gebruik van 1e lijns GGZ en maatschappelijk werk). Veel gebruik van vrijwilligers in het gezondheidscentrum;
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belangrijk goed te investeren in goeie vrijwilligers. De Ha doet veel GGZ zelf
Vertrouwen opbouwen naar patiënten is heel belangrijk. MDO patiënt nodigt zelf de professionals uit; stand by stand is belangrijk voor duurzaamheid
ingezette zorg/hulpverlening. EPA; inzet model voor gedeelde zorg (veel overeenkomst met ons 4D model). Douche in huis! Integraal werken met korte lijnen
Conclusies;
Het is belangrijk om breed te blijven kijken naar alle leefgebieden, het 4D model vraagt nog om meer verdieping en breder ingezet te worden door
samenwerkende partijen.
Wij zijn in Utrecht al een heel eind goed op weg er is al heel veel ingezet, geleerd en bijgeschaafd. Belangrijk in de vervolgfase niet weer nieuwe dingen op te
zetten of veel te veranderen maar meer investeren op verdieping en bestendiging van wat er al is. Vanuit de inhoud elkaar proberen te vinden.
De rol van de Bt bij de organisaties die wij hebben bezocht was nog grotendeels onderbelicht en er was nog geen duidelijke ervaring in de meerwaarde van
samenwerking met Ha hierin. Hier was nog niet veel aandacht aan besteed, in Utrecht zijn we hier duidelijk al een fase verder in ontwikkeling.
Samenwerking met Ha kost ook extra overlegtijd wat Ha nu nog niet vergoed krijgen. Meer aandacht voor het 1 uur gesprek wat nog van de grond moet
komen. Voor Ha is het persoonsgericht communiceren een belangrijk aandachtspunt en hierbij teach-back te gebruiken(wat heeft u ervan begrepen)
Belangrijk investeren in elkaar als hulpverleners waarbij scholing een bel middel is en werk vanuit gelijkwaardigheid. In samenwerking is het belangrijk dat
iedere partij probeert over zijn eigen professie heen te kijken en het gezamenlijke doel niet uit oog te verliezen. Met elkaar meeveren en dezelfde taal
spreken.
Bij de bezochte organisaties ervoer ik veel kracht in: meer betrokkenheid naar elkaar, kortere lijntjes, minder bureaucratie en overlegtijd over allerlei
regelgeving etc, minder gelaagdheid in de organisatie rond projecten, doelgerichter en pragmatischer werken, meer gebruik en inzet vrijwilligers op
verantwoordelijke posities. Vertrouwen en de relatie zijn belangrijke uitgangspunten om iets te laten slagen.
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In Hoensbroek naar het dagcentrum "Tant'Emma" (naar de naam van
de oude mijn die hier tot 45 jaar geleden stond). Er zijn zeer veel
activiteiten als dagbesteding (koffie, broodjes, internet, naaien,
kledingbeurs)
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Vandaag was er "kienen" (bingo). Net als in Utrecht zeer populair....

Petra van Wezel – GEZ Coordinator Overvecht Gezond
Dit jaar een studiereis met veel voorbeelden in het sociale domein en GGZ. Gepresenteerd door professionals met visie en daadkracht om het anders te
doen. Indrukwekkend om vanuit de achterstandswijken in Utrecht, meer te zien en te horen over de straatdokters en de samenwerking met de wijkagent in
Nijmegen en over de leefwereld en sociale projecten in de wijken in de mijn gebieden in Limburg.
In verschillende projecten kwamen we herkenbare vraagstukken tegen. Zoals de verbinding tussen buurtteam en eerste lijn en de rol van de POH GGZ. In
Nijmegen is de POH GGZ enkele uren per week toegevoegd aan het buurtteam (mede gefinancierd door de gemeente). De GGZ in de wijk in Maastricht heeft
een brede basis waar ook de eerstelijn (huisarts/POH) onderdeel is van het netwerk en de eerstelijn (ZIO) trekker is van de ontwikkeling.
De inzet van ervaringsdeskundigheid en vrijwilligers was een rode draad in alle projecten. Een onderwerp om mee te nemen naar Utrecht om meer over uit
te wisselen en verbindingen te zoeken, bijvoorbeeld met Enik (in Hoograven en Overvecht) https://www.enikrecoverycollege.nl
De verschillende projecten gaven inzichten en discussie over de verschillende rollen en bijdrage van de gemeente.
Het bezoek aan het gezondheidscentrum in Leuven bracht veel herkenning en inspiratie voor activiteiten en ontwikkelingen waar we in de utrechtse wijken
ook mee bezig zijn zoals ‘bewegen op verwijzing’ en het model voor gedeelde zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen
http://www.innopsy107.be/images/Pdf/Patientinbeeld.pdf
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Het laatste praat je van de dag is in brasserie Kasteel Wijnandsrade. De brasserie
wordt commercieel uitgebaat maar medewerkers worden geleverd door de
Levanto-groep (=Abrona in Utrecht)

UFA Studiereis 2017 – pagina 22

Bart Bongers van zorggroep ZIO vertelt zeer enthousiast over de
Blauwe GGZ: het proeftuin project in Maastricht-Heuvelland om
psychiatrische hulp te transformeren naar een wijkgerichte aanpak.
Een zeer taai proces....

Sascha Kotterer – huisarts Hoograven
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Sylvia Verwoert – apotheker Ondiep
Dit was de eerste keer dat ik mee ben geweest met de UFA-reis. Ik heb op meerdere gebieden genoten van de reis. De prachtige locaties voor de
overnachtingen, de interactieve bus en de diverse groep zorgprofessionals. Ik vond het heel bijzonder om een kijkje te nemen bij de eerstelijnszorg in andere
delen van Nederland en in een ander land (België). Het programma was erg divers waardoor we in de hele breedte van de eerstelijnszorg hebben kunnen
meekijken. De discussies die daarop volgden met mijn Utrechtse mede-zorgprofessionals vond ik erg waardevol. Ieder vanuit zijn functie scheen zijn licht op
problematiek, projecten en werkwijzen. Hierdoor kreeg ik een beter inzicht in het algehele beeld en kan ik beter afwegingen maken.
Wat opviel tijdens deze reis waren de enthousiaste en bevlogen zorgprofessionals en vrijwilligers. In meerdere projecten die we gezien hebben vond ik de
duurzaamheid van de projecten in gevaar komen doordat het zo afhankelijk was van die 1 a 2 mensen. De sociale werkers hadden meer dan eens weinig tot
geen contact met de eerstelijns medische zorg. Hier zijn wij in Utrecht een stuk verder in.
Ik schrok van de situatie in Zuid-Limburg en het begrip ‘krimpgemeente’. Veel achterstand en LVB. Hoe zal dit in de toekomst eruit gaan zien? Hier maak ik
me zorgen over.
De rol van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen vond ik opvallend in meerdere projecten. Ik zou graag verkennen of wij vrijwilligers kunnen implementeren
in onze eerstelijns medische zorg. Ook het gebruiken van patiëntenervaringen leverde in Leuven een mooi resultaat op, hoe kunnen wij dit gegeven
gebruiken in Utrecht?
Ik was erg onder indruk van de terminologie van de Belgen. ‘ gezondheidsbevorderende teams’ , ‘stand-by ipv on/off’ , ‘watchfull waiting’.
Ik denk dat iedereen ontzettend onder de indruk was van het project ‘patiënt in beeld’. Het lijkt me zinvol hier ons verder in te verdiepen en de
mogelijkheden te verkennen dit te koppelen aan het 4d-model en mogelijk te gebruiken in onze wijken.
Als apotheker heb ik vooral gezien dat we in Nederland erg vooruitstrevend zijn. In de koppeling met de huisarts en de medicatiebegeleiding op
patiëntniveau. En in Utrecht zijn de apothekers ook betrokken bij de inrichting van de wijkzorg.
Bedankt voor deze gezellige, mooie en inspirerende reis,
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De laatste ochtend bezochten we wijkgezondheidscentrum Ridderbuurt in
Leuven, 1 van de 30 centra in Vlaanderen, waar de zorg volgens een andere
betaaltitel gefinancierd wordt als de reguliere huisartsgeneeskunde
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Centrummanager Nans Antheunis en huisarts Greet Van Kersschaever (beide
op de rug gezien) vertelden ons over de (toch wel andere) organisatie van de
Belgische / Vlaamse eerstelijnszorg en hun invulling er van voor mensen met
mindere gezondheidsvaardigheden. De huisartsenzorg, de GGZ,
preventiegroepen, de samenwerking met de gemeente, veel kwam aan bod

Yvonne Pijnacker – GEZ Coordinator Uzes (Hoograven / Zuilen)
Hoe mooi ik alle projecten in het land ook vind, dacht ik hier kan ik een verslag van maken, maar ieder gebied/wijk, heeft zijn eigen problematiek en zijn
eigen manier om hierop in te spelen. Deze kun je als best practice altijd gebruiken als voorbeeld. Maar waar het mij omgaat is hoe de spelers, professional,
vrijwilligers, patiënten en alle andere betrokkene, omgaan met het probleem. Hoe bereiken ze elkaar, hoe pakken ze het aan, wat gebeurt er dan.
Met onderstaand plaatje probeer ik dat duidelijk te maken.
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