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GEZONDE WIJK
VOOR EEN

IEDEREEN BETROKKEN
208 bewoners aangesloten 

op OZO verbindzorg

+100 bezoekers aan de wijk2daagse 

36   praktijken zijn aangesloten bij onze stichting

Binnen deze praktijken zijn 200 professionals werkzaam

In totaal +  100 deelnemers 

aan de   4    wijkcolleges

De   3    in onze wijk ontwikkelde 
e-learnings zijn geaccrediteerd

293 professionals zijn
geabonneerd op de 

wekelijkse Leesmap nieuwsbrief
van de GEZ Zuilen Ondiep

Vanaf de start zijn er +  60   gebruikers
aangemeld op ons wijkchannel 

op 1SociaalDomein

Er zijn  15  professionals 
actief als

 "Ambassadeur van de
Gezonde Wijkaanpak"

+  50  deelnemers aan de online Lenteborrel

Er zijn  69   commerciële PCR tests 

voor professionals ingekocht

Samen met onze partners zijn wij verantwoordelijk 
voor de eerstelijnszorg voor meer dan 
35.000 bewoners in de wijk



Ambassadeurs 
In de gezonde wijk werken we met ambassadeurs, een zeer diverse groep van zorg- en
hulpverleners uit de wijk. Ze vormen een actief netwerk van professionals. Het doel van de
Ambassadeurs van de Gezonde Wijk is dat deze professionals de aanpak en methodieken van de
Gezonde wijkaanpak inzetten en verder verspreiden onder alle professionals in de wijk.  Het gaat
hierbij bijvoorbeeld over werken met persona’s en het maken van cliëntreizen. Samenwerking (alles
in drieën) en 1 werkwijze voor het aanpakken van problemen zijn hoofddoelen.
In het tweede halfjaar gingen ambassadeurs op zoek naar een buddy-professional, zodat er in
koppels geleerd en gewerkt kan worden. Er meldden zich vier buddy’s aan, daarmee groeit de
groep naar vijftien aan het einde van 2021.

E-learning 
De bestaande leergang 'werken in een achterstandswijk' is uitgebreid met een e-learning. Enerzijds
om de kennis online op te doen en anderzijds om de kennis online te kunnen borgen. Hierdoor is
de kennis toegankelijk voor een bredere groep professionals in de wijk. De e-learning geeft de
deelnemer een inkijkje in wat er allemaal speelt in een achterstandswijk en hoe je daar als
professional het beste mee om kunt gaan in je dagelijks werk.
Eind 2021 is de e-learning afgerond (inclusief testfase). In 2022 start de verdere verspreiding van
de e-learning. Het is de bedoeling dat de deelnemers naast het volgen van de e-learning ook naar
een bijeenkomst komen voor verdere verdieping.

Accreditatie e-learnings
In september wordt de e-learning ‘Werken in een achterstandswijk’ geaccrediteerd voor
doktersassistenten en voor verpleegkundigen/POH’s. Dan komt ook de eerste officiële accreditatie
voor de e-learning  ‘Persona gericht werken’  binnen, voor POH’s. We verwachten dat de
accreditaties voor andere beroepsgroepen snel zullen volgen. 

Zorg onder druk
Door de zeer besmettelijke omikron variant nam medio november de druk op de teststraten van
de GGD zo ernstig toe, dat we als gezonde wijk zelf commerciële PCR-tests inkochten om de zorg
in de wijk te kunnen blijven garanderen. Met snellere testresultaten was er minder uitval op de
werkvloer.
Door een groot gebrek aan triagisten op de Utrechtse huisartsenpost ging men werken met een
tweede (reserve) achterwacht. Door uitval van beschikbare mensen vanwege Covid was de situatie
nijpend geworden. 

Vaccinaties
In februari konden 1e lijns zorgverleners hun 1e prik gaan halen in het Diak, UMCU en Meander
MC. Ook werden de meest kwetsbare groepen gevaccineerd door de huisartsen zelf. Voor mensen
die niet zelf naar de priklocaties kunnen gaan, regelde het informele netwerk vervoer. 

In maart ontstond verwarring over de vaccins van AstraZeneca en Jansen. Wel of niet veilig?
Praktijken (en de GGD) kregen hierover veel vragen. Het zorgde voor extra werk in de praktijken
om vragen te beantwoorden en om mensen te bewegen zich toch te laten vaccineren. 

In december werd voor twijfelaars in de wijk bij de Watertoren een priklocatie opgezet. Zie elders
in dit jaarverslag.

Het jaar 2021 was het tweede volle coronajaar. Het jaar begon hoopvol met vaccinaties en eindigde met een eerstelijnszorg die piepte en
kraakte vanwege de vele besmettingen. 

CORONA AANPAK
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inleiding
Zuilen-Ondiep werkt actief aan een Gezonde Wijk. Dit is gebaseerd op samenwerking tussen professionals
onderling en met bewoners. Deze samenwerking hield stand in de voortdurende crisis rond de corona-pandemie,
grotendeels in online varianten. 
Werken aan een gezonde wijk betekent ook continu leren wat wel of niet werkt. Leren van de data die we via de
gemeente krijgen, zoals de gezondheidsmonitor, of uit onze eigen systemen. Dit samen leren vormt de basis voor
de Gezonde wijkaanpak. In 2021 werden vier wijkcolleges gegeven, waarin professionals samen met bewoners
diverse onderwerpen uitdiepten. Verschillende van onze manieren van samen leren zijn in 2021 geaccrediteerd. 
2021 was uiteindelijk ook het jaar waarin we, mede genoodzaakt door de lockdowns, investeerden in meer
vormen van online communicatie en informatiedeling. 

De Gezonde wijk aanpak is een manier van samen leren, samen doen en verbinden om zo
concrete verbeteringen te realiseren. Dit doen we met professionals én bewoners samen. 

Wijkcollege ‘verdieping schulden en chronische stress’, een vervolg op het eerste
wijkcollege van 2020. Er werd samen met de bewoners gesproken over welke oplossingen er
passend zijn voor het bereiken van meer bewoners met schulden. Uitkomst is een pilot met
bewoners die in de wijk een actieve rol spelen om het gesprek aan te gaan over schulden en
anderen naar professionele hulp toe te leiden.

Wijkcollege ‘e-health in de wijk’. Doel van het wijkcollege was om de aanwezige zorg en
hulpverleners te inspireren met succesvolle voorbeelden en te laten zien dat bewoners echt
geholpen zijn met e-health toepassingen. Huisarts en voorloper op het gebied van e-health,
Bart van Pinxteren, vertelde over zijn ervaringen. Ook werden drie voorbeelden van e-health
toepassingen in de wijk gedemonstreerd, soms met bewoners erbij.

Wijkcollege ‘Echte aandacht, eenzaamheid’ Door corona is eenzaamheid een groter
probleem geworden in de wijk. Door verschillende vormen van eenzaamheid te herkennen, is
helpen eenvoudiger. Bewoners vertelden open over hun situatie.

Wijkcollege 'lange termijn gevolgen corona'. In dit wijkcollege vertelden onder meer drie
bewoners en professionals over hun ervaring met long-covid en de impact die dit heeft op het
dagelijks leven. “Ik herkende mijn lichaam niet meer. Het reageerde niet zoals ik gewend was”,
zei een van de bewoners. Haar verhaal, en dat van de andere twee bewoners gaf diepgang aan
het wijkcollege, of, zoals een van de professionals het verwoordde: “Dit wijkcollege heeft mij als
hulpverlener weer op scherp gezet.'

Wijkcolleges
Het wijkcollege is een nieuw initiatief in 2020, met als doel om kennis en ervaringen te delen. Het
college draaide, naast het delen van kennis, vooral om de ervaringen van de bewoners. Dit heeft
veel losgemaakt en vooral heel veel inzichten opgeleverd. In 2021 zijn vier nieuwe wijkcolleges
gehouden, waaraan in totaal ruim 100 professionals uit de wijk deelnamen. Er is ook gestart met
een accreditatie-aanvraag (die is toegekend).

Gezonde Wijkaanpak



Sneller schakelen voor Jeugd in Ondiep
Het is gelukt om hulp sneller, eenvoudig en met elkaar te realiseren. 
Een voorbeeld; toen ouders zorgen hadden om hun dochter met woede-aanvallen was het al snel
duidelijk dat spoor030 nodig was maar die hebben een lange wachttijd. Dankzij de korte lijnen kon
de huisarts meteen een gesprek regelen met ouders en buurtteam, waarbij ook spoor030 kon
aansluiten. Daarna was meteen bekend wat er nodig was en wie wat moest doen.
Dit was de eerste keer dat zo’n gesprek plaatsvond. Het bleek een schot in de roos. Het scheelt in
de wachttijd,  in onnodige verwijzingen en het is transparant voor alle betrokkenen: kortom het
kind staat centraal, we doen wat nodig is met elkaar!

Bewijs Nivel: Krachtige Basiszorg werkt
In juni concludeerde het Nivel: “Uit onderzoek blijkt dat Krachtige Basiszorg betere zorg oplevert
voor de kwetsbare patiënt. Van de deelnemende patiënten aan Krachtige Basiszorg begrijpt 75%
hun probleem of klacht beter en weet 73% ook wat ze zelf aan hun klacht kunnen doen. Dit
resulteert in minder verwijzingen en kortere vervolgconsulten.” En ook de professionals hebben
bewezen meer werkplezier!

Leesmap via mail en Whatsapp
De Leesmap is onze wekelijkse nieuwsbrief voor de professionals. Doel is om iedereen op de
hoogte te houden van wat er speelt binnen de wijk. Het is nu ons belangrijkste communicatiemiddel
met een bereik van 50%. Dat is voor een nieuwsbrief erg hoog.  De Leesmap en/of korte teksten om
informatie te delen in de wijk worden vanaf mei ook via whatsapp verstuurd. De hoeveelheid mail is
voor veel mensen een belasting en wordt niet meer volledig bijgehouden. 

Introductie 1 Sociaal Domein
Een goede sociale kaart, een multidisciplinair kennisplatform over zorg en welzijn, een veilige
omgeving om informatie met elkaar te delen…laagdrempelig en graag eenvoudig in gebruik.
 Medio 2021 denken we dat we zoiets hebben gevonden. Het heet 1sociaaldomein en we hebben
een omgeving aangemaakt voor Zuilen/Ondiep. Eind 2021 hebben zich al zo’n 60 professionals
ingeschreven. Klik hier om de omgeving te zien. 

Lenteborrel
In het tweede coronajaar met al z’n thuiswerken, online vergaderen en lockdowns is de behoefte
aan samen iets gezelligs doen erg groot. Daarom organiseerden we gedurende het jaar ook af en
toe momenten voor ontspanning. Zo werd de online lenteborrel in maart door zo’n 50 mensen
bezocht. 

Wijktweedaagse
Op 2 en 3 juni vond de Wijktweedaagse plaats waaraan 100 professionals deelnamen. Samen met
studenten van de Hogeschool Utrecht (opleiding Evenementen) was een online programma
uitgewerkt. Het informatieve karakter werd in de vorm van een tiental pitches gegoten; goede
ideeën, ergernissen die moeten worden aangepakt en uitleg over eigen organisaties in korte
video's. In aparte bijeenkomsten via online break out rooms zijn afspraken gemaakt rondom deze
onderwerpen.
Ook nu was er aandacht voor de gezelligheid. Er waren borrelpakketjes afgeleverd, met allemaal
lokale producten.  Via de eerste evaluaties gaven deelnemers het evenement gemiddeld een 8. In
de opmerkingen gaf men aan dat vooral het weer met elkaar samen ergens mee bezig zijn
stimuleert. Ook het samenkomen met verschillende zorg- hulp- en sociale disciplines was leerzaam. 

In Utrecht Noordwest is gezondheidscentrum Ondiep een van de 12 huisartsenpraktijken
die meedoen aan een landelijke implementatie van Krachtige Basiszorg. 

Hulpverleners delen kennis en procesinformatie en gaan samen met de bewoner op zoek naar een
integrale oplossing van het probleem. De opgedane leerervaringen worden structureel gedeeld. Het
resultaat? Professionals kunnen beter hun werk doen, bewoners plukken de vruchten van zorg- en
dienstverlening op maat en de zorgkosten verminderen significant. Huisarts Rebecca Houtman legt
in deze video uit hoe dit in de praktijk werkt. 

De Brug: afhaalautomaat geneesmiddelen
Sinds najaar 2021 beschikt de Zuilense apotheek (gezondheidscentrum de Brug) over een
afhaalautomaat voor geneesmiddelen. Hiermee voorzien zij hun patiënten van geneesmiddelen, 24
uur per dag, 7 dagen per week. De patiënten die het betreft kunnen door middel van een
persoonlijke code kunnen op elk moment de medicijnen ophalen.

Ondiep - Afscheid Anneke Kramer en Niek de Grunt
Anneke Kramer en Niek de Grunt begonnen in 1984 als ‘wild gevestigde’ dokters in Ondiep. Ze
wilden graag werken in wat vroeger een ‘volkswijk’ werd genoemd om de gezondheid van de
bewoners te verbeteren en leerden van de veerkracht van de bewoners. In november gingen ze
met pensioen, maar blijven betrokken bij het gezondheidscentrum. Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen kon hun afscheid van patiënten en collega’s in 2021 niet doorgaan.

Elinkwijk – samenwerking rondom long Covid 
Langdurige corona (long Covid) kan voor patiënten vergaande gevolgen hebben, zoals: angsten,
depressie, financiële problemen, verlies van baan en relatieproblemen. Bij VGC Elinkwijk heeft men
snel geschakeld tussen huisarts, fysiotherapeut, diëtist en POH GGZ. Deze multi-disciplinaire
aanpak wierp zijn vruchten af, en dat was de reden voor VGC Elinkwijk om mee te werken aan een
wijkcollege over dit onderwerp (zie elders in het jaarverslag). 

Watertoren - priklocatie in de wijk
Eind 2021 liepen de coronabesmettingen weer enorm op. Samen met de GGD werd onderzocht of
het mogelijk was om een priklocatie in de wijk op te zetten voor mensen die nog twijfelden. De GGD
zat met een gebrek aan prikartsen, waarna huisartsenpraktijk de Watertoren voorstelde om zelf
mensen in de praktijk te vaccineren. Inmiddels was deze campagne ook al opgepakt door de media;
radio Bingo FM (dochter van RTV Utrecht) en Skipr. 
 

De Dame - Stoppen met roken
Stoptober, de maand waarin aandacht wordt gegeven aan stoppen met roken, was voor VGC de
Dame reden om hierop in te zetten. Ze vonden twee bewoners bereid om hun verhaal voor camera
te doen; haakten aan bij de stoppen-met-roken-challenge van Jellinek. Door actief te werven voor de
SMR-challenge hielpen ze mee aan het vol krijgen van twee groepen. Daarnaast ontwikkelden ze
een stappenplan stoppen met roken voor professionals. 

Krachtige Basiszorg

Al enkele jaren wordt ‘Welzijn op Recept’ (WoR) succesvol toegepast in de wijk
NoordWest. Onderdeel hiervan is ‘In Beweging’: het aanbod voor bewoners met een grote
afstand tot bewegen. Terugkijkend op het jaar 2021 blijkt dat de cijfers van Welzijn op
Recept en In Beweging teruggevallen zijn. Dat heeft te maken met de gevolgen van de
uitbraak van corona, het ontbreken van groepsaanbod en de noodzaak tot intensievere
begeleiding. 

Wisselingen
Onze vaste contactpersoon voor Welzijn op Recept (WoR) gaat zich meer stedelijk met WoR
bezighouden. Voor onze wijk is eind 2021 een andere collega van DOCK gevonden. 
In januari krijgt ‘In Beweging’ een boost met de zoektocht naar een nieuwe projectcoördinator. De
coördinator wordt nog diezelfde maand gevonden. 

Succesvolle video's
Leuk detail is dat de animatievideo's die in Zuilen-Ondiep zijn gemaakt voor Welzijn op Recept
inmiddels in steeds meer gemeenten worden gebruikt en nu ook landelijk op de site van Welzijn op
Recept staan. 

Welzijn op recept2021
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Communicatie & Bijeenkomstenontwikkelingen in de 
virtuele gezondheidscentra's

OZO-verbindzorg is een digitaal medium waarmee professionals, bewoners en
mantelzorgers veilig met elkaar kunnen communiceren. Vooral waar meerdere
zorgverleners betrokken zijn, is dit medium heel geschikt. 

Ontwikkeling in 2021
In 2020 was De Brug als eerste VGC begonnen, in 2021 haakten de Dame, de Watertoren en
Ondiep  aan. Om het gebruik en de kennis te stimuleren, ontwierpen we een OZO-Bingokaart. Via
deze actie werd op speelse wijze het gebruik van OZO Verbindzorg gestimuleerd. 

Net als in 2020 werd in een maandelijks overleg met de gezondheidscentra werden knelpunten
opgepakt en het gebruik gevolgd. 

OZO

https://health.us6.list-manage.com/track/click?u=082e30e06c&id=f06c39266b&e=cd44e57655
https://zuilenondiepgezond.nl/wijktweedaagse/
https://www.youtube.com/watch?v=MJjQHRS2qdw&t=6s
https://www.skipr.nl/nieuws/huisartsen-in-utrecht-geven-voorlichting-en-vaccinatie/
https://www.skipr.nl/nieuws/huisartsen-in-utrecht-geven-voorlichting-en-vaccinatie/
https://zuilenondiepgezond.nl/welzijn-op-recept/
https://welzijnoprecept.nl/videos/
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Ouderen
Jeugd
Gegevensuitwisseling (ICT)
Chronische zorg
Leefstijl
GGZ

DUO's: inhoudelijk aanspreekpunt in de wijk
Om de aanspreekbaarheid in de eerstelijnszorg beter vorm te geven, zijn in 2021 voor zes stedelijke thema’s DUO’s aangesteld. Dit zijn professionals die samen zo’n thema onder de hoede nemen. Zo’n duo
bestaat uit een professional vanuit een huisartsenpraktijk (POH, PA of huisarts) en een (relevante) paramedicus, niet noodzakelijkerwijs uit één en hetzelfde Virtuele Gezondheidscentrum. De thema’s zijn: 

Er is structurele financiering voor deze taak. 
Eind 2021 zijn alle DUO’s ingevuld. Deze werkwijze is in de hele stad per wijk opgezet. 
Met de introductie van de duo’s versterken we de actuele kennis, de onderlinge uitwisseling en de verbinding op het bewuste thema in de wijk en daarmee van de kwaliteit van de basiszorg. Bij elk wijk DUO
hoort een stedelijk TRIO. Met de koppeling naar het stedelijk TRIO voeden we elkaar over de wijkgrenzen heen. 

Een voorbeeld van een thema waar veel ontwikkelingen zijn geweest in 2021 in het
thema jeugd. Hieronder een impressie.

Gezinswerker Lokalis in de huisartsenpraktijk
Sinds 2020 werken er medewerkers van Lokalis (Buurtteam Jeugd en Gezin) in een aantal
huisartsenpraktijken in Utrecht. Deze medewerker van het Buurtteam werd toegevoegd, ter
ondersteuning op het vlak van Jeugd GGZ. In onze wijken waren de praktijken van Ondiep en de
Watertoren hiermee al gestart. De Dame en Elinkwijk starten in 2021 dezelfde structurele
samenwerking op. Voor 2022 willen we dit in alle praktijken organiseren.
Door de bank genomen zijn de ervaringen positief. “Een medewerker van BT Jeugd en Gezin haalt
veel meer uit de gesprekken dan ik doe,” volgens een huisarts. Ook een voordeel: ouders die
normaal bang zijn voor contact met het Buurtteam komen wel met de warme overdracht via de
huisarts naar het BT.

Nieuw: Netwerk geboortezorg Noordwest
Sinds eind september hebben we in onze wijk een netwerk geboortezorg. In dit netwerk zoeken
professionals de samenwerking (‘korte lijntjes, van elkaar weten wie wat doet’) voor kwetsbare
zwangeren en hun baby. Verloskundigen, huisartsen, buurtteams, JGZ, verslavingszorg en
wijkverpleegkundigen, NIZU en gemeente werken samen om zwangere vrouwen die in een
kwetsbare positie zitten effectief te ondersteunen.

M/V café voor (jonge) ouders
Een ontmoetingsplek voor ouders in Zuilen is het initiatief van een aantal bewoners. Het is een 
 informele plek waar (nieuwe) ouders terecht kunnen voor emotionele en sociale steun. Een
moeder en vrouwencoach uit de buurt organiseren een jaar lang bijeenkomsten.

KIMONO: netwerk kinderen met overgewicht
Er zijn nog altijd te veel kinderen met overgewicht in Noordwest: 10-11 jarigen tot 23% (14%
stedelijk - VMU 2019). Door corona is dit aantal toegenomen. Kinderen met overgewicht kunnen in
Noordwest - in aanvulling op de reguliere zorg- deelnemen aan een leefstijlprogramma: Fun2befit
of F2bF mini’s. Echter, de financiering van Fun2beFit en soortgelijke Utrechtse leefstijlprogramma’s
is onvoldoende structureel en dekt onvoldoende de kosten op samenwerking, organisatie en
evaluatie. Daarom hebben de aanbieders van deze leefstijlprogramma’s gezamenlijk aan
onderzoeksbureau iresearch gevraagd om de knelpunten en mogelijke oplossingen te
inventariseren. In oktober 2021 zijn deze resultaten gepresenteerd. De voorgestelde oplossingen
zullen in 2022 en 2023 stedelijk en in Noordwest verder worden uitgewerkt, waarbij samenwerking,
coördinatie van zorg en een mogelijke aanpassing in het aanbod belangrijke onderdelen zijn.

 

O&I: Gezonde Leefstijl
interventie
Het thema Leefstijl heeft veel aandacht gekregen via het GLI initiatief

GLI Netwerk
In onze wijk heeft in 2021 een werkgroep de contractering van de gecombineerde
leefstijlinterventie (GLI) voorbereid. In de werkgroep werken huisartsen, fysiotherapeuten, een
diëtiste en een leefstijlcoach samen. 
De gecombineerde leeststijlinterventie (GLI) is een gewicht-gerelateerde gezondheidsinterventie en
vraagt de samenwerking op het punt van beweging, voeding en gedrag. In het voorjaar van 2021
zijn 10 diepte-interviews afgenomen om zicht te krijgen op de specifieke doelgroep in Zuilen en
Ondiep en de aansluiting bij een van de programma’s voor GLI. We hebben onder andere geleerd
dat het vinden van de juiste toon héél nauw luistert om de bewoner te motiveren en tot actie te
verleiden. Daarnaast blijkt dat de GLI aanpak niet voor iedere bewoner passend is, soms blijkt een
andere leefstijlaanpak beter te werken.

 

Organisatie & Infrastructuur 

2020
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O&I: thema Jeugd

Het bestuur
Onderzoek samenwerking en tevredenheid in je werk
In november is een medewerkers- en samenwerkingsonderzoek in de wijk gehouden. Hiermee
willen we in kaart brengen hoe we de samenwerking en ons werk in de wijk waarderen en wat we er
in kunnen verbeteren of uitbouwen. Het online onderzoek was opgezet in samenwerking met
Effectory, een onafhankelijk onderzoeksbureau. De uitwerking van de resultaten valt in 2022. 

Bestuurlijk in 2021
In onze wijken werken we met vijf virtuele gezondheidscentra (VGC). Dit zijn lokale functionele
netwerken die nauw samenwerken. Ze bestaan uit een huisartsenpraktijk, een apotheek, fysio- of
oefentherapiepraktijken, diëtisten, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten en verloskundigen
bij elkaar in de buurt. Elk VGC heeft een afgevaardigde in het bestuur. Voorafgaand aan een
bijeenkomst van het bestuur komen ook alle VGC's bijeen. Door verandering van de stedelijke
situatie naar Organisatie & Infrastructuur (O&I), is er in de wijk uitgebreid bekeken of er in de
wijkorganisatie ook wijzigingen nodig zijn. Het bestuur heeft besloten om de huidige situatie
vooralsnog te handhaven. In 2022 zal dit ook zo worden vastgelegd in de statuten en regelementen. 

Bestuur 
Karen Keddeman, voorzitter (huisarts, VGC De Dame)
Wouter Bisseling (huisarts, VGC Ondiep)
Menno Mulder (apotheker, VGC Elinkwijk)
Annemiek Hofstede (fysioterapeut, VGC De Brug)
Renson Passé (kinderfysiotherapeut, VGC de Watertoren)
Het bestuur wordt ondersteund door de wijkcoordinatoren: Ernst-Jan Wind & Henni Bunnik




