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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
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Corona Aanpak
Het 2e coronajaar begon hoopvol met vaccinaties
en eindigde met grote drukte door de vele
besmettingen. Ook was er de grote toename van
GGZ-klachten. Met Indigo, Krachtige Basiszorg,
huisartsen en Buurtteams Sociaal werd intensief
samengewerkt om dit samen aan te pakken.

Gezonde Wijk Aanpak
In 2021 groeide het aantal ambassadeurs van de
Gezonde Wijkaanpak naar 15 personen.  De
bestaande leergang ‘werken in een
achterstandswijk’ is uitgebreid met een e-learning
die in september is geaccrediteerd. Samen met
bewoners organiseerden we vier wijkcolleges. 

Krachtige Basiszorg
In 2021 berichtte Nivel na onderzoek dat Krachtige
Basiszorg bewezen effectief is in de corona-crisis.
In Ondiep blijkt dit onder meer uit de
samenwerking rond de Jeugd-GGZ. 

Welzijn op Recept
In 2021 werden er minder patiënten geholpen via
het programma 'Welzijn op Recept'. Dit komt door
de corona pandemie.  

Ontwikkeling Virtuele Gezondheidscentra
In de vijf virtuele gezondheidscentra waren er
allerlei initiatieven, zoals een nieuwe
geneesmiddelenautomaat bij VGC De Brug, betere
samenwerking rondom Long Covid bij VGC Elinkwijk
en een project rondom samenwerking bij Stoppen
met Roken bij VGC de Dame. VGC de Watertoren
organiseerde in december een coronapriklocatie in
de wijk. Bij VGC Ondiep namen oprichters Anneke
Kramer en Niek de Grunt dit jaar afscheid.

Communicatie & Bijeenkomsten 
In de wijk wordt de wekelijkse nieuwsbrief door
50% van de professionals gelezen. In 2021 wordt
deze nu bovendien via Whatsapp verspreid. Ook
nieuw is 1 Sociaal Domein als
communicatieplatform en sociale kaart in de wijk.
Eind 2021 waren er zo’n 60 abonnees.  

Voor het sociale contact waren er de online
Lenteborrel en de succesvolle Wijktweedaagse in
de zomer waar deelnemers een overzicht kregen
van alle ontwikkelingen in de wijk. 

Organisatie & Infrastructuur
Vanuit O&I Utrecht zijn zes stedelijke thema’s
bepaald. Voor elk thema is in onze wijk een DUO uit
de eerstelijnszorg aangesteld als aanspreekpunt
voor hun thema. Op de thema’s Jeugd en
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) zijn alvast
stappen ondernomen. 

Vanuit het Bestuur 
Het bestuur heeft dit jaar een medewerkers- en
samenwerkingsonderzoek laten uitvoeren. In 2022
worden de uitkomsten verder geanalyseerd en
acties ondernomen.

36 praktijken zijn aangesloten bij onze stichting, verdeeld over 5 virtuele gezondheidscentra
Binnen deze praktijken zijn 200 professionals werkzaam

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

OZO-verbindzorg
OZO-verbindzorg is een digitaal medium waarmee
professionals, bewoners en mantelzorgers veilig
met elkaar kunnen communiceren. In 2021 waren
vier van de vijf VGC’s op dit platform aangehaakt. 

https://www.nivel.nl/nl/publicatie/krachtige-basiszorg-van-meerwaarde-de-coronacrisis
https://zuilenondiepgezond.nl/wijktweedaagse/

