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Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Samenwerking Eerstelijns Zorg Uithoorn, 
kortweg SEZU. 

In 2011 is parallel aan de opening van het gezondheidscentrum Waterlinie de 
GEZ(geïntegreerde eerstelijns zorg)-organisatie, stichting Samenwerking Eerstelijns Zorg 
Uithoorn (SEZU) opgestart. In de eerste drie jaren is er gebouwd aan een basis voor deze 
eerstelijns samenwerking en dat heeft vooral geresulteerd in de ontwikkeling van 
zorgprogramma’s. Deze zorgprogramma’s staan op de rit en worden tot grote tevredenheid 
van patiënten en de verschillende zorgverleners uitgevoerd. 

Op het praktische uitvoeringsgebied vinden al deze zorgverleners elkaar, maar er blijkt nog 
een verscheidenheid te zijn in het denken over gezamenlijke zorg leveren. Daarom hebben 
we in 2014 geïnvesteerd in het onderzoeken hoe we stappen kunnen zetten om tot nog 
betere samenwerking te komen.  
 

Het bestuur van de SEZU en de GEZ-Coördinator hebben zich tot doel gesteld in 2014 een 
meerjarenperspectief van mogelijke samenwerking in kaart te brengen om de kwaliteit van 
de eerstelijns gezondheidszorg in Uithoorn naar een hoger plan te tillen in de komende 
jaren. 

Er is een adviestraject gevolgd waarbij alle disciplines betrokken zijn geweest, om een 
gezamenlijke missie en visie te formuleren en te bedenken hoe de missie strategisch vorm 
en inhoud gegeven kan worden op de langere termijn. Het adviestraject is begeleid door 
Frans van Oostrik, Jan van Es Instituut en Lex Halsema, Lex Halsema Advies. 

Kortom in 2014 heeft de SEZU hard gewerkt aan inhoudelijke groei van de organisatie, 
verbinding tussen de betrokken zorgverleners en het verder ontwikkelen van geïntegreerde 
eerstelijnszorg met als doel het leveren van kwalitatief optimale zorg voor de inwoners van 
Uithoorn. 
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1.Missie en Visie 

De missie en visie van de SEZU zijn in 2014 herzien  

Missie 

Als geïntegreerde eerstelijns organisatie stelt de SEZU zich tot doel een sterke, 
geïntegreerde eerste lijn te realiseren voor een betere gezondheid, een hogere kwaliteit van 
de zorg en het beheersen van de zorgkosten voor de inwoners van Uithoorn. Deze drieledige 
doelstelling, ook bekend als Triple Aim (Berwick, 2008), stelt de cliënt en zijn vraag èn zijn 
beleving van de zorg centraal. 

 

Betere zorg voor de bevolking; Betere zorg voor het individu; Lagere kosten 
Triple Aim, oftewel een drieledige doelstelling,heeft een gemeenschappelijk kenmerk: het fundament van een sterke geïntegreerde eerste 

lijn 

 
Visie  

De Stichting Samenwerking Eerstelijns Zorg Uithoorn levert excellente zorg voor de inwoners 
van Uithoorn door het bevorderen van cliëntgerichte, multidisciplinaire samenwerking in de 
eerstelijns gezondheidszorg en een efficiënte organisatie daarvan.  

De cliëntgerichte samenwerking gaat uit van verbetering van uitkomsten voor de cliënt. De 
rol van de cliënt en zijn beleving van de zorg is hierbij essentieel. De cliënt en zorgverlener 
besluiten gezamenlijk een doel na te streven, waarbij de beste uitkomsten voor de cliënt 
leidend zijn. 

Multidisciplinaire samenwerking veronderstelt een samenwerking die door cliënten en 
zorgverleners wordt aangegaan en als nuttig ervaren. De betrokken zorgverleners weten van 
elkaar wat ze doen en zij overleggen met elkaar, de cliënt ervaart samenhang in de zorg.  
De kwaliteit en effectiviteit van zorg vervolmaken het streven naar Triple Aim in de 
gezondheidszorg. Triple Aim veronderstelt focus op professionele zorgkwaliteit, op 
zelfmanagement van patiënten, op populatiemanagement en een kosteneffectieve 
organisatie van zorg. Volgens dit principe wil de SEZU de gezondheidszorg in Uithoorn 
organiseren. 
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2. De organisatie van de SEZU  

2.1. De inrichting van de organisatie  

De SEZU is een stichting met een dagelijks bestuur bestaande uit eerstelijns zorgverleners, 
die per discipline in gelijk aantal zitting en stemrecht hebben. Momenteel vormen een 
huisarts, apotheker en fysiotherapeut het bestuur van de SEZU. Vanaf 2013 wordt het 
bestuur bijgestaan door drie secondanten, een secondant per discipline. Het bestuur wordt 
ondersteund door de GEZ- coördinator, die de dagelijkse activiteiten uitvoert en het centrale 
aanspreekpunt is.  

Het dagelijksbestuur 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
A.Rutgers, huisarts-voorzitter 
C.Baijens, kinderfysiotherapeut-secretaris 
A.Klink, apotheker-penningmeester 
Het bestuur wordt ondersteund door een GEZ coördinator, I.Snik.  
 
De organisatiestructuur van de SEZU en de samenstelling van het dagelijks bestuur zijn in 
2014 niet gewijzigd, hierdoor is de SEZU uit kunnen groeien tot een stabiele organisatie met 
een heldere taakverdeling tussen de bestuursleden en hun secondanten. 

2.2.Positionering van de SEZU 

De SEZU heeft de regie genomen in de keten van zorgverlening en multidisciplinaire 
samenwerking en een vaste plaats ingenomen bij de uitvoering van de geïntegreerde 
eerstelijnszorg in Uithoorn. De SEZU is aanspreekpunt voor zorgaanbieders in de eerste lijn, 
de tweede lijns zorg: Ziekenhuis Amstelland, zorgverzekeraars (Zorg en Zekerheid), de 
Gemeente en andere lokale stakeholders. In 2014 heeft de SEZU geïnvesteerd in verbinding 
met en tussen zorgverleners door een start te maken met het bezoeken van de 
huisartspraktijken, fysiotherapiepraktijken, apotheken en het uitnodigen van zorgverleners 
van andere disciplines. Doel van deze bezoeken is (opnieuw) kennis maken met alle 
zorgverleners, presentatie van het meerjarenplan van de SEZU en van gedachten wisselen 
over het verbeteren van de eerstelijnszorg in Uithoorn.  
 
2.3. Good-Governance 
 
In 2014 is het bestuur verder gegaan met het uitwerken van de plannen om in 2015-2016 te 
kunnen voldoen aan de normen van Zorgbrede Governance Code 2010 van de 
Brancheorganisaties Zorgorganisatie (BoZ). Er zijn binnen de regio Amstelland vergevorderde 
plannen om met behulp van externe adviseurs te komen tot een gezamenlijke regionale 
Raad van Toezicht / Raad van Advies met een lokaal dagelijks stichtingsbestuur, zoals feitelijk 
nu ook bestaat.  
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3. Wat hebben we bereikt in 2014? 

3.1.Intensiveren en uitbreiden van de samenwerking  

De SEZU heeft zich 2014 ingezet de samenwerking tussen de verschillende disciplines 
werkzaam binnen de eerstelijns gezondheidszorg, de tweedelijns gezondheidszorg, de 
Gemeente en overige lokale stakeholders te intensiveren en verder vorm te geven. De SEZU 
is alert op de nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en heeft het werkterrein 
uitgebreid. Er is geïnvesteerd in het opbouwen van een goede relatie met de 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de gemeente Uithoorn zodat de uitdagingen van de 
transities in de komende jaren gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Ook participeert de 
SEZU sinds 2014 in relevante overlegstructuren met patiëntenvertegenwoordigers. 

M.D.O.’s  
Ook in 2014 heeft de SEZU structurele, periodieke overlegmomenten tussen de 
samenwerkende zorgverleners gefaciliteerd. Per zorgprogramma worden M.D.O.’s waarbij 
de betrokken eerstelijns zorgverleners en de medisch specialisten aanwezig zijn. Doel van de 
M.D.O.’s is het verbeteren van kwaliteit en afstemming van de zorg voor de patiënt en het 
bevorderen van de doelmatigheid van de zorg. Door alle participerende zorgverleners 
worden de MDO’s goed benut om het beleid rond de gezamenlijke patiënten te 
optimaliseren en op elkaar af te stemmen, daarnaast hebben deze overlegmomenten een 
leereffect. Er wordt jaarlijks een planning gemaakt. Afspraken en actiepunten worden 
schriftelijk vastgelegd, zijn bindend en worden geëvalueerd op uitvoering en naleving. 
 

Nieuwe samenwerkingspartners 
In 2014 is het zorgaanbod van nieuwe samenwerkingspartners, zoals oefentherapeuten en 
diëtisten, door de SEZU in kaart gebracht. Er is kennis gemaakt met deze zorgverleners en 
een start gemaakt met de samenwerking.  
 
Fysiotherapie 
Het gezamenlijk sportspreekuur van huisartsen en fysiotherapeuten is voortgezet en 
inhoudelijk verbeterd. 
De Uithoornse fysiotherapeuten en de SEZU vinden dat de fysiotherapie in de Waterlinie 
anders en beter ingericht moet worden, zij zijn in 2014 gestart met het verbeterplan. 

GGZ  
De overgang naar het nieuwe GGZ-systeem van “huisartsenzorgGGZ”, Generalistische 
BasisGGZ en Specialistische GGZ is in 2014 uitgevoerd. Een deel van de huisartspraktijken 
van de Waterlinie was al klaar voor deze overgang. In 2014 heeft het overige deel van de 
huisartsenpraktijken ook de POH-GGZ georganiseerd.  
 

Consultatie medisch specialisten 
Een aantal specialisten van ziekenhuis Amstelland participeert in de zorgprogramma’s en 
neemt deel aan de MDO’s voor de betreffende zorgprogramma’s. Dit geldt in elk geval voor 
Parkinson, Hartfalen, Chronische Pijn en op afstand voor COPD. 
In 2014 is er een pilot geweest met de orthopeden over consultatie van de orthopeed in de 
eerste lijn. Dit is tot ieders tevredenheid verlopen. 
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3.2. Service en bereikbaarheid huisartsen 

De service van de huisartsen is in 2014 verbeterd, doordat zij gestart zijn met (vroege) 
ochtend- en avondspreekuren, deze functioneren naar behoren. Gezien de beperkte vraag 
hiernaar blijven deze spreekuren beperkt tot de dinsdag.  

3.3.Kennis en nascholing 

De SEZU heeft het afgelopen jaar multidisciplinaire nascholing, in het kader van de 
zorgprogramma’s en andere vakinhoudelijke onderwerpen, georganiseerd. De zorgverleners 
hebben deze scholing als zinvol ervaren. 

3.4. Patiëntenparticipatie  

In 2014 is onder cliënten van het gezondheidscentrum een onderzoek afgenomen in het 
kader van het kwaliteitstraject ‘Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra’, een 
landelijke methode voor toetsing en kwaliteitsverbetering van gezondheidscentra vanuit het 
perspectief van de cliënt. De beoordeling van het gezondheidscentrum heeft 
plaatsgevonden d.m.v. een online enquête. Het onderzoek is in oktober 2014 afgesloten met 
een cliëntenpanel, de uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld en besproken met de 
verschillende disciplines. Verbeterpunten die voortkomen uit dit onderzoek zullen door de 
SEZU worden ingezet bij het ontwikkelen van toekomstig beleid en voor het verbeteren van 
de kwaliteit van de zorg voor de patiënt. De samenvatting van de onderzoeksresultaten is 
geplaatst op de website van de SEZU. 

3.5. Accreditatie en certificering 

In 2014 is de SEZU gestart met het traject tot HKZ certificering onder begeleiding van een 
adviseur van het REOS, met als doel dat de SEZU eind 2015 HKZ gecertificeerd zal zijn.  
De meeste fysiotherapiepraktijken hebben de HKZ certificering behaald of zijn in de laatste 
fase van voorbereiding naar certificering. 
De apotheek is HKZ gecertificeerd sinds 2004 en Apotheek de Waterlinie rond in 2015 het 
certificeringtraject af. 

De huisartsen van de Waterlinie hebben in 2014 hun tweede jaar van de NHG-praktijk-
accreditatie doorlopen met een goede beoordeling. 
 
3.6.Zorgprogramma’s en zorgmodules 
 
Zorgprogramma’s, die aansluiten bij behoeften en wensen van de patiëntenpopulatie, 
vormen het vehikel om de missie van SEZU inhoudelijk gestalte te geven. 

 De zorgprogramma’s COPD, Hartfalen en Parkinson zijn geïmplementeerd. 

 De zorgprogramma’s Chronische pijn en Depressie zijn in 2014 gestart. 

 Astma zal in de loop van 2015 geïmplementeerd worden. 

 Ouderenzorg blijft een veranderlijk proces en in 2015 zullen inhoudelijk en 
organisatorisch hier weer veranderingen in komen. De SEZU blijft ondersteunen in 
de organisatie rond de ouderenzorg samen met derden zoals de gemeente enz. 

 Sportspreekuur 

Voor alle zorgprogramma’s zijn patiëntenfolders ontwikkeld. Deze worden vanaf 2015 
verspreid door alle deelnemende disciplines. 
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3.6.1.Rapportages van de bestaande zorgprogramma’s 

De rapportages van de zorgprogramma’s COPD; Hartfalen; Parkinson en Depressie zijn als 
bijlage toegevoegd aan het Jaarverslag. Daarnaast is er een Flow-Chart van het 
zorgprogramma Chronische Pijn bijgesloten. 

Toelichting bij de rapportages 

In het zorgprogramma Depressie zijn inmiddels 39 patiënten geïncludeerd. 
Er is gestart met de uitrol van het zorgprogramma in een van de huisartsenpraktijken, in 
deze praktijk was de POH-GGZ al georganiseerd. De andere huisartsenpraktijken hebben in 
2014 de organisatie POH-GGZ gerealiseerd en zijn geleidelijk aan gestart met deelname aan 
het zorgprogramma. De ontwikkeling van het KIS-systeem voor het zorgprogramma 
Depressie is afgerond in mei 2014. De implementatie van het gebruik van het KIS-systeem is 
nog niet afgerond, dit is terug te zien in de rapportage.  
De verwachting is dat in 2015 het gebruik van het zorgprogramma Depressie bij alle 
huisartsenpraktijken zal toenemen door een betere bekendheid met het programma en een 
betere organisatie van de POH-GGZ.  
 
In het zorgprogramma Chronische Pijn zijn 28 patiënten geïncludeerd voor pre analyse en 
hiervan zijn 18 patiënten opgenomen in het zorgprogramma. Sinds het najaar 2014 worden 
er MDO’s voor dit zorgprogramma georganiseerd en is het KIS-systeem opgeleverd. Ook 
voor dit zorgprogramma geldt dat de registraties in het KIS-systeem nog niet voldoende zijn. 
 
Optimaal gebruik van het KIS-systeem door alle betrokken zorgverleners is een speerpunt 
voor 2015. De kwaliteitscoördinator heeft een verbeterplan opgesteld voor beide 
zorgprogramma’s en zal het implementatietraject intensief gaan begeleiden. 
In het derde kwartaal 2015 levert de SEZU nieuwe rapportages aan voor de 
zorgprogramma’s Depressie en Chronische Pijn 
 
3.7. De inrichting van de ICT 

 KIS-systeem 
In 2014 is ook voor de laatste zorgprogramma’s een KIS (Keten Informatie Systeem) 
ontwikkeld en geïmplementeerd door Protopics. Het patiëntenportaal van Protopics 
is in ontwikkeling en waarschijnlijk volgend jaar toegankelijk voor de patiënten die 
deelnemen aan de zorgprogramma’s.  

 Website: de website van de SEZU is vernieuwd www.sezu.nl 

3.8.Innovaties  
 
Het wandelproject ‘Elke stap telt’  
In 2014 is een gezamenlijke subsidieaanvraag van Sportservice Noord-Holland en de SEZU 
toegekend door ZonMW. Met deze subsidie is het wijkgerichte wandelproject ‘Elke stap telt’ 
gestart en wordt voortgezet in 2015. De fysiotherapeuten zijn actief betrokken bij de uitvoering 
van het project. Het Gezondheidscentrum Waterlinie is regelmatig het vertrek en/of eindpunt 
voor de wandelingen. 
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JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)  
Sinds eind 2014 is Uithoorn een JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht). JOGG staat 
voor Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG heeft tot doel kinderen in de leeftijd van 2 tot en 
met 12 jaar op gezond gewicht te krijgen en hun ouders hierbij te betrekken. De SEZU is lid 
van de werkgroep Preventie en Zorg. Het doel van deze werkgroep is te komen tot 
ketenafspraken tussen de diverse partners, zoals zorgverleners, zorgverzekeraar, Jeugdzorg, 
Gemeente en sportverenigingen. 

4. Financiën 

Er is een financieel jaarverslag 2014 opgesteld. De penningmeester heeft samen met de GEZ-
Coördinator een begroting voor 2015 opgesteld. Deze kunnen bij de SEZU opgevraagd 
worden.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


