
(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 

relaties met bedrijven
Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder

• Andere relatie, namelijk …

Geen



Krachtige 

Basiszorg
Juiste zorg op élke plek

Jacquel ine van Riet ,  huisarts/Overvecht  Gezond

Jorr i t  Hoff,  neuroloog / St.Antonius Z iekenhuis
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Inhoud

• Aanleiding Krachtige basiszorg

• De opgaven

• Resultaten van de aanpak

• Onze analyse van het succes

• De wijkspecialist en SOLK aanpak

• Afsluiting



• Transities

– Burgers moeten zorg dragen voor eigen 
gezondheid en welbevinden

• Toenemende complexiteit zorgvraag

• Ziekenhuis uit de wijk

Aanleiding  



Werkdruk en capaciteit



Levensverwachting in goed ervaren gezondheid              Moeite met rondkomen 

Bron: gemeente Utrecht volksgezondheidsmonitor.nl, 2014

Gezondheidsverschillen



Bron: WRR, Weten is nog geen doen, april 2017

Redzaamheid 



Krachtige basiszorg

• Ervaren gezondheid in een integrale wijkaanpak centraal !!
• Meer tijd, anders werken en anders organiseren 
• Mindset professionals: 1 focus, 1 taal, 1 cultuur
• Wijkorganisatie met mandaat
• Samenwerken met de patiënt
• Samenwerken 0de lijn / sociale domein
• Samenwerken 2de lijn (ziekenhuis, GGZ)

– Wijkspecialist: voorkomen verwijzing
– SOLK: voorkomen doorverwijzing



Krachtige  basiszorg 
één focus, één taal, één cultuur



Resultaten in samenhang
NIVEL vindt onderbouwing voor 

werkzame bestanddelen van Krachtige 

basiszorg die leiden tot betere 

gezondheidsuitkomsten en hogere 

tevredenheid van patiënten en 

professionals

NIVEL onderzoek maakt zeer 

aannemelijk dat Krachtige basiszorg leidt 

tot een duurzame verbetering van 

kwaliteit van zorg
ZILVEREN KRUIS ziet afname zorgkosten 



Aantal poliklinische DBC’s daalt door 
toepassen van Krachtige basiszorg

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2012 2013 2014 2015

Controlegroep

Overvecht Gezond

Bij de minimacontracten daalt het aantal poliklinische DBC’s, terwijl die in de controlegroep juist stijgt



1641 verzekerden onderzocht met de gemeentepolis van 
Zilveren Kruis en Gemeente Utrecht: 

Een verlaging van de 
zorgkosten van 
ruim een half miljoen
per jaar.

Gerealiseerde substitutie 



Jorrit Hoff, neuroloog 
St. Antonius Ziekenhuis 

Nieuwegein/Utrecht



Wijkspecialist Overvecht

Jorrit Hoff 10 april 2018



St Antonius ziekenhuis nu



Geschiedenis



Geschiedenis werkgroep

• Verhuizing 2013 naar Leidsche Rijn

• Er blijft iets achter: meer dan een buitenpoli

• Werkgroep StAZ, Overvecht Gezond en Achmea

• Later aangevuld met Saltro en Careyn



Zorginnovatie

• Overvecht kent een hoge zorgconsumptie

• Zorgvraag stijgt harder dan beschikbare budget

• Toenemende schaalgrootte zorgt voor onbekendheid

Een betere afstemming van zorg tussen de eerste en de 
tweede lijn in de wijk met zorg op de juiste plek: in de 1e lijn 
waar het kan, in de 2e lijn waar het moet.



Geen competitie



De wijkspecialist

• Kennen en gekend worden

• Laagdrempelig en bereikbaar



Invulling

• Wijkspecialist is aanspreekpunt voor eigen specialisme.

• Eén huisarts in de wijk is namens de huisartsen 
contactpersoon.

• Huisarts kan met medisch inhoudelijke vragen (niet spoed) en 
medisch-organisatorische vragen terecht bij wijkspecialist.

• Wijkspecialist houdt zich bezig met opbouwen en 
onderhouden van contact met de huisartsen in de wijk. 

• Sluit zoveel mogelijk aan bij reeds lopende activiteiten 
(bijvoorbeeld casuïstiekbespreking)



Pilot 2013

• Neurologie 

• Kindergeneeskunde

• Interne geneeskunde • 

• Orthopedie

• Longziekten



Resultaat Pilot

• Consultatie van de wijkspecialist voorkomt 1 op de 3 
verwijzingen

• Deelnemers ervaren een betere kwaliteit van diagnostiek en 
behandeling in de eerste lijn. 

• Patiënten worden gerichter verwezen naar de specialist en er 
worden afspraken gemaakt over terugkoppeling en 
terugverwijzing. 

• De rol van de huisarts als regisseur van zorg wordt versterkt.



Perspectief specialist

• Gerichtere verwijzingen ontvangen

• Laagdrempeliger terugverwijzen

• Makkelijker telefonisch contact zoeken

• Betere zorg

• Samenwerken is LEUK!



SOLK als verbijzondering 

• Serendipiteit

• Persoonsafhankelijk?

• Schaalbaar



SOLK afspraken

• Huisarts houdt regie

• Gerichte verwijzing

• Huisarts en specialist spreken zelfde taal

• Beperkte diagnostiek

• Intern doorverwijzen alleen na toestemming 

• Terugverwijzing 





Hoe nu verder?

• Vasthouden en uitbouwen in Overvecht

• Uitbreiden naar Zuilen/Ondiep, Maarssen, en daarna verder…



Wat vraagt het?

• Denken in opgaven in de wijken

• Anders denkende professionals

• Kennis over hoe afspraken in de lokale praktijk werken

• Kennis over organisatieverandering, procesbegeleiding

• Samen leren en realiseren

• Besef van de urgentie



Ambitie

Van ziekenhuis buitenpoli 

naar

specialisten in de wijk



Filmpje ‘Wijkspecialist’

https://www.youtube.com/watch?v=b_oVA36v_Js

https://www.youtube.com/watch?v=b_oVA36v_Js

