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Inleiding  

In 2011 is parallel aan de opening van het gezondheidscentrum Waterlinie de GEZ-
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. 

Aan de hand van het meerjarenplan is een meerjarenbegroting opgesteld. 

1. Missie en Visie 

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 
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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. 

 

2. Plannen en activiteiten: Wat te doen in 2015-2016? 

Het plan van aanpak is de concrete uitwerking van twee hoofdthema’s, voortvloeiend uit de 
missie en visie van de SEZU, het doorontwikkelen van een optimale geïntegreerde 
eerstelijnszorg en het verbeteren van de organisatie van de SEZU.  

2.1. De organisatie van de SEZU 

2.1.1. De organisatiestructuur 

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 SEZU is uitgegroeid tot een stabiele organisatie en heeft duidelijk de regie genomen bij 
het ontwikkelen van geïntegreerde eerstelijnszorg in Uithoorn. Gezien de ontwikkelingen in 
de gezondheidszorg die elkaar in snel tempo opvolgen, wil het bestuur zich in 2014-2016 
informeren en beraden of de huidige organisatiestructuur en taakverdeling toereikend is. 
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2.1.2.Positionering van de SEZU 

De SEZU heeft in Uithoorn een vaste plaats ingenomen betreffende de uitvoering van de 
geïntegreerde eerstelijnszorg in Uithoorn e.o. 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.  
De SEZU heeft de regie genomen in de keten van zorgverlening en multidisciplinaire 
samenwerking. De SEZU blijft investeren in het creëren van een breder draagvlak onder 
zorgverleners en andere stakeholders. De SEZU vindt het belangrijk de achterban te laten 
meedenken en meebeslissen over de missie, strategie, zorgprogramma’s en regievoering.  
Daartoe heeft de SEZU de actie al ingezet en gaat het SEZU bestuur “on tour”. In het laatste 
kwartaal van 2014 staan afspraken gepland met alle HOED-en, fysiotherapiepraktijken en 
apotheken. 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 eerste lijn in Uithoorn. Hierdoor wil de SEZU de betrokkenheid van alle 
zorgverleners in Uithoorn vergroten en onderlinge samenwerking bevorderen. 
 
2.1.3. Good-Governance 
In 2013 is het bestuur voorbereidingen gestart en om te kunnen voldoen aan de normen van 
Good Governance Code voor de Zorg. In 2014-2015 dient de SEZU het bestuur, het toezicht 
en de verantwoording vorm te geven conform de Zorgbrede Governancecode 2010 van de 
Brancheorganisaties Zorgorganisatie (BoZ). Er zijn binnen de regio Amstelland vergevorderde 
plannen om te komen tot een gezamenlijke regionale Raad van Toezicht. 

2.1.4. Koepelorganisatie Regio Amstelland 
De regio Amstelland behelst het gebied van de Huisartsenpost Amstelland te weten: 
Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel en Abcoude. In de regio werken 
ongeveer 75 praktijkhoudende huisartsen. Om de kwaliteit van de zorg in alle 
huisartspraktijken te verbeteren en de huidige veranderingen in de zorg voor alle huisartsen 
en patiënten zo goed mogelijk te laten verlopen is er praktisch unaniem door de huisartsen 
in Amstelland besloten een organisatie op te zetten die alle huisartsen ondersteunt.  
Per 1 oktober 2014 is een directeur aangesteld die de organisatie vorm moet gaan geven. De 
bedoeling is dat deze organisatie op termijn de gehele eerste lijn ondersteuning biedt. 
Voorwaarde voor deelname door andere disciplines is dat zij goed georganiseerd zijn. 
De ondersteuningsorganisatie wil zich ontwikkelen tot een: 

 Gesprekspartner voor gemeenten over onderwerpen zoals: WMO, AWBZ, Jeugdzorg, 
Welzijn etc. 

 Afsprakenbureau: Afspraken maken met de Zorgverzekeraar, Thuiszorgorganisaties, 
Wijkverpleging, GGZ, Ouderzorg en de ziekenhuizen. 

 Zorgbedrijf: het ontwikkelen van ketenzorg, zorgprogramma’s en protocollen. 

 Communicatiebureau: communicatie deelnemers, communicatie achterban en 
stakeholders. 

 Projectenbureau 

 Facilitair bedrijf (Shared service centre): Personeelszaken, Financiën en administratie, 
ICT, Inkoop-Verkoop 
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3. Ontwikkeling van de geïntegreerde eerste lijn 

3.1.Intensiveren en uitbreiden van de samenwerking  

Door de ontwikkelingen in de gezondheidszorg is het werkterrein van de SEZU uitgebreid. 
Om de zorg in Uithoorn voor de komende jaren goed op te zetten is niet alleen goede 
samenwerking met de zorgverleners in de eerstelijn noodzakelijk, maar ook goede 
samenwerking met de tweede lijns gezondheidszorg c.q. het ziekenhuis Amstelland en 
moeten er goede afspraken met de gemeente Uithoorn en de preferente zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid gemaakt worden. Van belang is ook dat het zorgkantoor en de 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de gemeente Uithoorn samen met de SEZU de 
uitdagingen van de transities in de komende jaren oppakken. Ook participeert de SEZU in 
relevante overlegstructuren met patiëntenvertegenwoordigers. 

M.D.O.’s  
Ook in de komende jaren blijft de SEZU structurele, periodieke overlegmomenten tussen de 
samenwerkende zorgverleners faciliteren. 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. Er wordt per jaar een planning gemaakt. 
Afspraken en actiepunten worden schriftelijk vastgelegd, zijn bindend en worden 
geëvalueerd op uitvoering en naleving. 
 

Nieuwe samenwerkingspartners 
Het zorgaanbod van nieuwe samenwerkingspartners, zoals oefentherapeuten en diëtisten, is 
in kaart gebracht. Er is een start gemaakt en de komende periode wordt de samenwerking 
vervolgd. De SEZU gaat op korte termijn ook zorgverleners rondom jeugd en gezin 
uitnodigen met als doel te samenwerking te intensiveren. 
De SEZU wil voor het einde van 2014 duidelijkheid betreft de invulling van de geboden 
fysiotherapie in de Waterlinie en de rol van de fysiotherapeuten binnen de geïntegreerde 
eerstelijns zorg in Uithoorn is. 

Fysiotherapie 
De fysiotherapiepraktijken hebben onderling afspraken gemaakt over waar patiënten 
terecht kunnen voor welk zorgprogramma. Per zorgprogramma zijn er twee preferente 
aangewezen en als zodanig opgenomen in het KIS (Keten Informatie Systeem). Tevens zijn er 
afspraken gemaakt over welke competenties een praktijk en een fysiotherapeut moet 
beschikken om een zorgprogramma uit te mogen voeren. Daarnaast zijn huisartsen en 
fysiotherapeuten een gezamenlijk sportspreekuur gestart. 
Uit het adviestraject is gebleken zowel de fysiotherapeuten als de SEZU vinden dat de 
fysiotherapie binnen de in de Waterlinie anders en beter ingericht moet worden. De SEZU 
gaat nadrukkelijk het initiatief nemen de fysiotherapie in de Waterlinie beter te regelen en 
organiseren.  
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Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie (GKF) 
Aan de hand van de door de samenwerkingsverbanden aangeleverde 
zorgprogramma’s hebben Zorg en Zekerheid, per chronische aandoening/populatie, de 
belangrijkste prestatie-indicatoren geïnventariseerd en besproken met het werkveld. 
Op basis van deze indicatoren is per zorgprogramma een ‘mandjesmodel’ vastgesteld 
t.b.v. de beloning van GKF-module A. Dit mandjesmodel is identiek voor alle 
samenwerkingsverbanden. 
 
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. Eind 2013 en begin 2014 heeft het 
andere deel de POH-GGZ georganiseerd. Momenteel speelt de discussie in hoeverre er met 
een screeningssysteem moet worden gewerkt om tot de juiste verwijzingen naar de GBGGZ 
of SGGZ te komen. 
 

Wijkverpleegkundige 
De wijkverpleegkundige zou vanaf 2015 terug moeten komen als ‘centrale spil’ en 
zorgverlener in de wijk. Er worden haar vele taken en mogelijkheden toebedeeld, maar 
voorlopig is het nog niet helder hoe het er precies uit gaat zien. In elk geval zal zij vanuit de 
zorgverzekeringsgelden worden gefinancierd, maar onduidelijk is of de zorgverzekeraar dan 
ook kan bepalen bij welke organisatie zij komt te werken of dat zij als ZZPer gaat 
functioneren. Voorlopig is voor 2015 afgesproken om alles bij ‘het oude’ te laten. 
 

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 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 en in 2015 zullen hier andere praktijken 
aan deelnemen. 
Gezien het succes van deze pilot met orthopedie bestaat de wens om ook met andere 
specialisten een project met meekijkconsulten op te zetten.  
 

3.2.Kwaliteitsbeleid 

Naast het realiseren van hogere kwaliteit van de zorg en kostenbeheersing schept de SEZU 
voorwaarden voor een betere gezondheid en hogere kwaliteit van leven voor de inwoners 
van Uithoorn. Door het (mede-) organiseren van voorlichting over een gezonde leefstijl, 
wijkgerichte activiteiten, zoals wandelprojecten en het realiseren van dagbesteding. 
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3.2.1.Populatie in beeld 

Een transparant beeld van de populatie is een van de voorwaarden om optimale zorg te 
leveren aan de inwoners van Uithoorn. De SEZU gaat met behulp van INZO/insider gegevens 
extraheren uit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). De huisartsen hebben in onderling 
overleg met de SEZU vastgesteld welke gegevens prioriteit hebben. De gegevens worden 
gebruikt om te sturen en te bepalen waar de winst te behalen is. Zo wordt duidelijk waar de 
verbeterslag gemaakt kan worden in zorgprocessen, met uiteindelijk als resultaat betere 
zorg. Ook voor de rapportage aan zorgverzekeraars betreft geleverde zorg wordt deze 
sofware in de toekomst gebruikt. 

3.2.2. Service en bereikbaarheid 

De SEZU gaat de mogelijkheden tot vestiging van een Servicepunt Eerste lijn in de Waterlinie 
onderzoeken. Het plan betreft een gezamenlijke balie van en door alle eerstelijns 
zorgverleners van Uithoorn, in de hal op de begane grond van het Gezondheidscentrum 
Waterlinie. 

Een bemenste balie waar inwoners van Uithoorn tijdens de openingsuren van de Waterlinie 
ontvangen worden bij binnenkomst, terecht kunnen voor informatie en vragen en gerichte 
verwijzing naar de juiste zorgverlener in Uithoorn. Mogelijk kan de Gemeente Uithoorn deel 
gaan uitmaken van dit Servicepunt door bijvoorbeeld het WMO-loket hier te vestigen. Het 
plan wordt de komende periode uitgewerkt en onderzocht op (financiële) haalbaarheid.  

De ochtend- en avondspreekuren van de huisartsen functioneren naar behoren. Gezien de 
beperkte vraag hiernaar blijven deze spreekuren beperkt tot de dinsdag. 
Online herhaalrecepten aanvragen is al een tijd mogelijk en andere elektronische 
vernieuwingen zoals online afspraken maken en email-consultatie worden onderzocht. 

3.2.3.Kennis en nascholing 

De SEZU organiseert en faciliteert ook de komende jaren multidisciplinaire nascholing in het 
kader van de zorgprogramma’s en andere vakinhoudelijke onderwerpen. Daarnaast 
organiseert de SEZU in samenwerking met het Jan van Es Instituut een incompany training 
voor GEZ-bestuurders uit de regio. 

3.2.4. 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 en een cliëntenpanel. In oktober 2014 is het 
onderzoek afgesloten en zijn de uitkomsten van het onderzoek gedeeld en besproken met 
de verschillende disciplines. De samenvatting van de onderzoeksresultaten wordt 
gepubliceerd op de website van de SEZU. 
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3.2.5. Accreditatie en certificering 

In 2014 is de SEZU gestart met het traject tot HKZ certificering onder begeleiding van een 
adviseur van het REOS. Eind 2015 is de SEZU HKZ gecertificeerd. De meeste 
fysiotherapiepraktijken hebben de HKZ certificering behaald of zijn in de laatste fase van 
voorbereiding naar certificering. In 2015 zijn alle praktijken die lid zijn van de SUF (Stichting 
Samenwerkende Uithoornse Fysiotherapeuten) HKZ gecertificeerd. 

De huisartsen van de Waterlinie hebben in 2014 hun tweede jaar van de NHG-
praktijkaccreditatie doorlopen met een goede beoordeling. 

De apotheek is HKZ gecertificeerd sinds 2004. 

3.2.6. Kwaliteitsmedewerker 

De SEZU wil het kwaliteitsbeleid optimaal uitvoeren en toetsen. Daarom heeft de SEZU vanaf 
2015 haar eigen kwaliteitsmedewerker. De kwaliteitsmedewerker is ‘de spil’ bij het 
uitvoeren van het kwaliteitsbeleid en de geleverde zorgprogramma’s. 
De volgende deeltaken maken hier een onderdeel van uit: 

 Het vergroten van kennis over en verbeteren van de behandeling van de GEZ 
zorgprogramma’s in de deelnemende praktijken (dus ook fysiotherapie en 
apotheek) in de ruimste zin. 

 Het verkrijgen van inzicht in de geleverde kwaliteit, deze bewaken en waar nodig 
verbeteren en toetsen aan de kwaliteitsnormen. 

 Het samenstellen en met de praktijken bespreken van het kwartaal 
kwaliteitsverslag en er op toezien dat de overeengekomen afspraken worden 
nagekomen. 

 Het mede opstellen van het kwaliteitsverslag van het bestuur van de SEZU, aan de 
hand van de afgesproken proces- en prestatie-indicatoren: het doen van 
aanbevelingen en het opstellen/aanpassen van protocollen, alsmede de 
verspreiding daarvan voor de betreffende ziektebeelden. 

 Het ondersteunen van de kartrekkers in het opstellen, organiseren en uitvoeren 
van scholingen en ontwikkelen van materialen ter ondersteuning van de uitvoering 
van de GEZ zorgprogramma’s. 

 Een vraagbaak zijn. 

 Het kwaliteitsbeleid bij onderaannemers opzetten en borgen. 
 

3.3.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 de loop van 2014 
geïmplementeerd 

 Astma zal in de loop van 2015 geïmplementeerd worden. 
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 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. 

 1,5-lijns projecten urologie/ orthopedie 

 Sportspreekuur 

Voor alle zorgprogramma’s zijn er patiëntenfolders ontwikkeld. Deze worden vanaf 2015 
verspreid door alle deelnemende disciplines. 

3.4. De inrichting van de ICT  

 KIS-systeem:  
De SEZU heeft gekozen voor het KIS Protopics, voor alle zorgprogramma’s is er een 
KIS ontwikkeld en is geïmplementeerd. Het voordeel van het KIS is dat alle 
zorgverleners toegang hebben tot het KIS en gegevens gedeeld kunnen worden 
door de verschillende zorgverleners. Door veranderingen zal de ontwikkeling van 
het KIS niet stil komen te staan en we zullen inspelen op de ervaringen van de 
gebruikers. Daarnaast willen we in 2015 toegang hebben tot het patiëntenportaal 
van Protopics.  

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

 Patiëntenportaal 
In 2015 is het patiëntenportaal van Protopics toegankelijk voor de patiënten die 
deelnemen aan de zorgprogramma’s. 

3.5. ZorgMail 

Begin 2015 zijn alle eerstelijns zorgverleners aangesloten bij ZorgMail en kan er op een 
veilige manier, met garantie van de privacy van patiënten elektronische communicatie 
plaatsvinden tussen de aangesloten zorgverleners. De huisartsen kunnen de verwijzing 
digitaal toesturen en de terugrapportage kan ook digitaal plaatsvinden. 

3.6.Innovaties 

3.6.1. Activiteiten op het gebied van Zorg en Welzijn 

Dagbesteding 

De SEZU onderzoekt de mogelijkheden om in samenwerking met de Gemeente een nieuwe 
dagbesteding te creëren in de voormalige Kinderboerderij De Olievaar in Uithoorn. Het plan 
is een zorgboerderij te starten waar mensen met een zorg- en/of andere hulpvraag een 
waardevolle dagtaak vinden. Een uitbreiding van onze activiteiten op het gebied van zorg èn 
welzijn. De haalbaarheid van dit plan wordt uiterlijk het eerste kwartaal van 2015 duidelijk.  

Het wandelproject ‘Elke stap telt’ 

In 2014 is een gezamenlijke subsidieaanvraag van Sportservice Noord-Holland en de SEZU 
toegekend door ZonMW. Met deze subsidie wordt het wijkgerichte wandelproject ‘Elke stap 
telt’ gestart en 2014 en voortgezet in 2015. De fysiotherapeuten zijn actief betrokken bij de 
uitvoering van het project. Het Gezondheidscentrum Waterlinie wordt regelmatig het 
vertrek en/of eindpunt voor de wandelingen. 
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JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) 

Sinds kort is Uithoorn een JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht). JOGG staat voor 
Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG is de beweging waarbij iedereen in de wijk zich inzet om 
gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Partijen die 
onder andere bij kunnen dragen binnen JOGG zijn ouders, scholen, opvangorganisaties, 
fysiotherapeuten, diëtisten, huisartsen, sportverenigingen, sportscholen, supermarkten en 
andere bedrijven. JOGG is geen nieuwe interventie of een nieuw project. JOGG verbindt, 
versterkt en verduurzaamt alle acties en activiteiten die er al plaatsvinden, maar daar waar 
nodig en indien mogelijk kunnen ook nieuwe activiteiten opgestart worden. Het idee is dat 
lokale samenwerking leidt tot beter sport, beweeg- en speelfaciliteiten en meer aandacht 
voor gezonde voeding en beweging. JOGG-Uithoorn start in de wijken Europarei, Zijdelwaard 
en Thamerdal en 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. 

3.6.2. Zelfmanagement 

Dankzij zelfmanagement kunnen patiënten met een chronische aandoening de ziekte beter 
inpassen in hun leven. De patiënt heeft kennis over zijn eigen ziekte, weet wat de 
consequenties zijn en waar ze de juiste zorg kunnen ontvangen. Er wordt de patiënt de 
mogelijkheid geboden om de regie te nemen in het eigen zorgproces. Er wordt uitgegaan 
van de kracht van de patiënt, de patiënt neemt een actieve rol in het eigen ziekteproces, 
waar en wanneer hij/zij dit wil en kan. Dit alles op basis van een gelijkwaardige relatie tussen 
de mens met een chronische aandoening en de zorgverlener, waarbij onderling vertrouwen 
en respect van fundamenteel belang zijn. 

De SEZU neemt de taak op zich zelfmanagement meer onder de aandacht te brengen bij 
zorgverleners en patiënten. Mogelijk wordt er een nascholing voor zorgverleners 
georganiseerd. 

4. Financiën 

Er is een financieel jaarverslag van het jaar 2013 opgesteld en dit zal ook voor 2014 door de 
accountant worden opgesteld. De penningmeester heeft samen met de GEZ-Coördinator 
een begroting voor 2015 opgesteld. Deze kunnen bij de SEZU opgevraagd worden. De 
begroting en het meerjarenplan zijn op elkaar afgestemd, zodat de laatste als het ware een 
toelichting bij de begroting vormt. 
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Bijlage 1 
Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de werkgroepen 

 

Bestuur Verantwoordelijkheden/acties bestuur  

Dagelijks bestuur - Bij toerbeurt iedere 3 jaar een bestuurslid af treedbaar 
- Wekelijks overleg  

- taakverdeling bestuur: voorzitter, secretaris en 
penningmeester 

  (portefeuilleverdeling in b.v. ICT, gemeente, wijk enz.) 

- (ieder bestuurslid een secondant?) 
- per kwartaal overleg met preferente zorgverzekeraar 

(Z&Z) 
- jaarlijks verantwoording afleggen aan Z&Z 

- supervisie uitvoering zorgprogramma’s: d.w.z.  

o Doelstellingen en tijdspad bepalen en bespreken 

met de werkgroep 

o 1x per kwartaal overleg met voorzitters 

werkgroepen 

o aanspreekpunt voor problemen zorgprogramma’s 

o incidenteel MDO bijwonen 

- geschiktheid zorgverleners (voldoen aan de GEZ-
voorwaarden) 

 
 

Jaarplan/verslag/PI - In oktober Prestatie Indicatoren per 

zorgprogramma aanleveren aan Z&Z 

- Jaarverslagen en jaarplannen lopen wel van jan-

dec 

Organisatie - 2x per jaar gezamenlijke lunch/borrel (jan en sept) 

- 2x per jaar brainstorm of GEZ dag met centraal 

thema (maart en oktober) 

Inspelen op de veranderingen en 

ontwikkelingen binnen de 1e lijn zorg 

- In gesprek gaan met gemeente, 2e lijn, wijkzorg 

enz. 

Secondanten bestuur 
(uren zijn flexibel) 

verantwoordelijkheden 

Ondersteuning bestuur - Ondersteuning bestuurslid 

- Ondersteuning in het uitvoeren van taken, indien 

nodig 

- 1x per maand bijwonen van vergadering (agenda 

aanpassen op beleid en niet dagelijkse zaken) 

- Aanwezig bij brainstorm en grotere vraagstukken 

binnen de SEZU 

- Indien afwezigheid bestuurslid vervanging 
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Voorzitter 8 uur Verantwoordelijkheden/acties voorzitter  

Aansturen bestuur met GEZ-

coördinator 

- wekelijks overleg met bestuur en GEZ –Coördinator 

- voorzitten bestuursvergaderingen 
- opzetten van een Good Governance binnen regio 

Amstelland 

- Contacten met derden 
- Contactpersoon voor de huisartsen 

- overleg voorzitters v.d. werkgroepen 
- ICT 

 

Oriëntatie op nieuwe ontwikkelingen - Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de 
eerstelijn 

- Coördineren/uitvoeren activiteiten naar de huisartsen 
- bijwonen symposia 

 

Als rol huisarts - coördineren/uitvoeren activiteiten naar de huisartsen 
- contactpersoon voor de huisartsen 

Penningmeester 8 uur Verantwoordelijkheden/acties penningmeester 

Financiën beheren van de GEZ - wekelijks overleg met bestuur en GEZ-Coördinator 

- financiën 

- contactpersoon met derden 
- contactpersoon voor de apotheken  

- GKF/formularium 
- communicatie huisartsen over apotheek afspraken 

- ICT 

Oriëntatie op nieuwe ontwikkelingen - op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de 
eerstelijn 

- coördineren/uitvoeren activiteiten naar de apotheken 
- bijwonen symposia 

Secretaris 8 uur Verantwoordelijkheden  

Administratiebeheer van GEZ 
 

- Wekelijks overleg bestuur en GEZ-Coördinator 

- jaarplan en jaarverslag maken  

- Secretariële zaken 

- contactpersoon voor de fysiotherapeuten 

- P&O – vertrouwenspersoon en functioneren 

bestuur 

- Jeugd gezondheidszorg 

- Zelfmanagement 

- Wetenschappelijk onderzoek 

 

Oriëntatie op nieuwe ontwikkelingen - op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de 
eerstelijn 

- coördineren/uitvoeren activiteiten naar de 
fysiotherapeuten 

- bijwonen symposia 

 

 

GEZ-Coördinator 16-24 uur Verantwoordelijkheden  

GEZ gerelateerde zaken  - Ict/website/KIS 

- Financiële administratie 

- Declaratiebeheer GEZ 

- Aanspreekpunt intern/extern 
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- Organiseren bijeenkomsten 

- Ondersteuning bestuur in uitvoering taken en 

verantwoordelijkheden 

- Ondersteuning ontwikkeling en implementatie 

zorgprogramma’s 

- Personeelsadministratie 

- Agendabeheer en notuleren vergaderingen 

- Contract beheer 

 

Werkgroepen zorgprogramma’s 

 

Zorgprogramma Betrokken personen 

Hartfalen Carla Siegrest en Erik Lubbers 

Parkinson Mariëlla Stamato en Abram Rutgers 

COPD Jack Lugtmeijer  

Chronische Pijn Chiel Olijerhoek en Els Stokkers 

Depressie Norbert Wijtenburg, Lena Apeldoorn 

Kwetsbare ouderen Mariëlla Stamato en Martijne Kruse 

 

Draaiboek voor de werkgroepen van de zorgprogramma’s 

 5-6 keer per jaar bijeenkomst werkgroep lopende zorgprogramma’s 

 Werkgroepen opstartende fase elke maand bijeenkomst 

 Indien nodig ondersteuning GEZ-coördinator 

  
Verantwoordelijkheden en taken voorzitter werkgroep 

 Supervisie en aanspreekpunt betreffende zorgprogramma 

 Toezicht op goed registreren zorgverleners 

 Toezicht houden op het betrekken van medezorgverleners in de eerste lijn (diëtiste, 

fysio enz.) 

 Coachen van zorgverleners bij zorgprogramma 

 Samen met GEZ-coördinator aanleveren resultaten prestatie-indicatoren 

 4 keer per jaar deelname gezamenlijke bijeenkomst kartrekkers met bestuur SEZU 

 1 keer per jaar functioneringsgesprek met bestuur SEZU 
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Voorzitter 

zorgprogramma 

Verantwoordelijkheden/acties voorzitter zorgprogramma 

Organisatie zorgprogramma 

(mbv. GEZ-coördinator) 

- Bijeenbrengen van de MDO’s 2x per jaar per praktijk -  praktijken 

kunnen samengevoegd worden 

- jaarplanning maken en bekend maken bij de deelnemende 
praktijken 

(totaal 4 MDO’s per jaar) 
 

- Aanspreekpunt voor de deelnemende praktijken  
- Supervisie bij implementatie zorgprogramma zoals beschreven in 

de zorgprogramma’s 

- Ondersteunen bij opstarten zorgprogramma in praktijken 
- Scholing collega’s die met de zorgprogramma’s werken  

- Minimaal 1x per 3 maanden organiseren overleg van de 
werkgroep. Bij starten implementatie 1x per maand. 

- Organiseren 5-6 x per jaar vergadering (bij opstartend 

programma elke maand) + agenda 
- Voorzitter vergadering werkgroep 

 

Overleg/rapportage met/aan 

bestuur SEZU en GEZ 

coördinator - 
samen met de voorzitters 

van de andere werkgroepen 

1 x per kwartaal terugkoppeling inzake: 

 

- Aantallen geïncludeerde patiënten 
- Stand van zaken bij de praktijken 

- Georganiseerde MDO’s 
- Verbeterpunten/problemen 

- Gang van zaken algemeen 

 
 

 

Projectgroep Verantwoordelijkheden  

Projectgroep - Alle leden zijn aanspreekpunt voor overige collega’s, zijn 

verantwoordelijk voor het bijstellen van de zorgplannen indien er 
nieuwe ontwikkelingen zijn.  

- Nieuwe ontwikkelingen, symposiums, scholingen enz. delen met 

elkaar en bepalen wie hiervoor in aanmerking kunnen komen. 

Evenementen/congressen - Het bijhouden en communiceren van congressen en 

evenementen over het onderwerp van het zorgplan 

Prestatie Indicatoren - Ondersteunen in het aanleveren van data t.b.v. de rapportages 
voor de zorgverzekeraar (oktober jaarlijks) 



Bijlage 2 
Planning 2015 vergaderingen bestuur SEZU/secondanten/evaluatie ZP/kartrekkersoverleg 

Datum Tijd Overleg Aanwezig 

Januari    

8 januari 10.30-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

8 januari 12.00-13.00 uur Motion/Bestuur Robert en bestuur SEZU en Ilja 

15 januari 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

15 januari  13.00 uur Bestuur, sportspreekuur Bestuur, Marian, Wouter, Ilja 

22 januari 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

29 januari 11.00-13.00 uur Bestuur/Secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

februari    

5 februari 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

12 feb 09.30-11.00 uur Erik Kramer Z&Z, SEZU Bestuur, Erik Kramer, secondanten, 
Ilja 

12 februari 11.00-13.00 uur Bestuur SEZU/secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

19 februari 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

maart    

5 maart 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

12 maart 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

19 maart 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

26 maart 11.00-13.00 uur Bestuur, secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

26 maart 12.00-13.00 uur Kartrekkersoverleg Bestuur, secondanten, kartrekkers, 
Ilja 

april    

9 april 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

16 april 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

23 april 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

30 april 11.00-13.00 uur Bestuur, secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

mei    

21 mei 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

28 mei 11.00-13.00 uur Bestuur, secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

juni    

4 juni 09.30-11.00 uur Evaluatie hartfalen, COPD, KO 09.30 uur Carla/Erik 
10.00 uur Els/Jack 
10.30 uur Martijne/Mariëlla 

4 juni 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

11 juni 09.30-11.00 uur Evaluatie Parkinson, chron pijn, 
depressie 

09.30 uur Mariélla/Abram 
10.00 uur Chiel 
10.30 uur Norbert 

11 juni 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

18 juni 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

25 juni 11.00-13.00 uur Bestuur, secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

juli    

2 juli 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

augustus    

20 augustus 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

27 augustus 11.00-13.00 uur Bestuur, secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

september    

3 september 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

10 september 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

17 september 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

24 september 11.00-13.00 uur Bestuur, secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

24 september 12.00-13.00 uur Kartrekkersoverleg Bestuur, secondanten, kartrekkers, 
Ilja 
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oktober    

1 oktober 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

8 oktober 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

15 oktober 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

29 oktober 11.00-13.00 uur Bestuur, secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

november    

5 november 09.30-11.00 uur Evaluatie hartfalen, COPD, KO 09.30 uur Carla/Erik 
10.00 uur Els/Jack 
10.30 uur Martijne/Mariëlla 

5 november 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

12 november 09.30-11.00 uur Evaluatie Parkinson, chron pijn, 
depressie 

09.30 uur Mariélla/Abram 
10.00 uur Chiel 
10.30 uur Norbert 

12 november 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

19 november 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

26 november 11.00-13.00 uur Bestuur, secondanten Bestuur, secondanten, Ilja 

december    

3 december 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

10 december 11.00-13.00 uur Bestuur Bestuur, Ilja 

17 december 11.00-13.00 uur Bestuur, secondanten Bestuur,  secondanten, Ilja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


