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Een hefboom naar impactvolle verandering van zorg en 
gezondheid. Dat is het jaar 2019 voor Raedelijn geworden. 
Meteen in de eerste fase van de coronacrisis in 2020 mochten 
we dat laten zien. Met impact in de vorm van werkbare, 
effectieve noodscenario’s en oplossingen voor acute 
capaciteitsproblemen in de geboortezorg, de huisartsenzorg 
en palliatieve zorg. 

Zorg en gezondheid zijn er altijd en gaan altijd door. Dat 
maakt samen werken aan de gezondste regio van Nederland 
elke dag relevant. Het is onze drive bij Raedelijn: complex 
georganiseerde zorg terugbrengen tot de kern, tot dat 
waarover het werkelijk moet gaan: merkbare verbetering 
voor elke inwoner. 

Philippe Sprenger
Directeur

Hefboom naar
impactvolle 
verandering
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gezondheid 



Het geeft voldoening om te merken dat wat je doet 
daadwerkelijk resultaat heeft. In dit jaarverslag illustreren
we dat met vier projecten waar we trots op zijn:
Kansrijke Start, onze samenwerking met Unicum, 
het Netwerkbureau Langer Thuis en het Gezondheidshuis 
in Barneveld.

Samen met onze partners dragen we bij aan optimale 
zorg en gezondheid voor de inwoners. Door te bouwen 
aan netwerken en effectieve samenwerkingen tussen 
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professionals en organisaties gericht op een gezondere wijk, 
gemeente of regio. Sinds een half jaar doen we dat langs 
vier focusgebieden: Gezondheidszorg van de toekomst, 
Betekenisvolle netwerken, Impact met data intelligence en 
Slimmer werken. Met de focusgebieden bundelen we onze 
kennis nog meer en kunnen we zo meer betekenen voor 
onze opdrachtgevers. Projecten die we realiseren met 
onze partners hebben steeds hun aanleiding of vraagstuk 
in één of meer van deze gebieden. Raakvlakken met
andere terreinen zijn er altijd.  
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Daarom Raedelijn

  Wij zijn een ROS, een regionale 
ondersteuningsstructuur in een 
landelijk dekkend netwerk. Met een 
maatschappelijke opdracht: samen werken 
aan de gezondste regio van Nederland. 

    We werken domein- en discipline-
overstijgend en maken door samenwerking 
het verschil.  

    Ons resultaat: effectieve samenwerkings-
verbanden, vernieuwende werkwijzen en 
concrete aanpak. Dit geeft impact voor de 
bewoners in ons werkgebied.

    Interventies onderbouwen we met data 
over zorg en gezondheid van nu én in de 
toekomst. 

Niets staat op zichzelf, in een mensenleven niet en in zorg al 
helemaal niet.

Het is nog vroeg om conclusies te trekken, maar ik durf de 
stelling aan dat we de eerste fase van de coronacrisis goed 
doorstaan. Doordat er in 2019 zoveel gebouwd en gegroeid is 
aan vertrouwen, netwerken en kennis. Ik ben daar dankbaar 
voor en het maakt mij nieuwsgierig naar de toekomst. 
Als dit al kan. Wat kan er dan nog meer?   

Philippe Sprenger
directeur



Gezondheidszorg 
van de toekomst
Gezondheidszorg van de toekomst richt 
zich volgens Raedelijn naast de medische 
vraagstukken op fysieke en sociale factoren 
die gezondheid en gezondheidsverschillen zo 
sterk beïnvloeden. Aansluiten bij de leefwereld 
van de inwoners. Dat is de kern. Preventie, 
sociale en technologische innovaties en 
e-health spelen daarbij een belangrijke rol. 

Arjan Biemans, senior-adviseur en helemaal thuis in 
verander- en samenwerkingsvraagstukken, vertelt hoe deze 
aspecten een rol spelen in Kansrijke start. Ook laat hij zien 
wat dat betekent voor de impact van partners gemeente 
Utrecht en GGD regio Utrecht.

“Wat is er écht nodig voor een kansrijke start voor alle 
kinderen in onze gemeente of regio? Dat is de vraag die 
steeds op tafel ligt. En daarbij: Wat kan ik doen? Wat kunnen 
wij samen? Wat moeten wij in de regio agenderen? 

Arjan Biemans 
senior adviseur



Raedelijn jaagt dit gesprek aan, verbindt partijen op alle 
niveaus met elkaar en brengt zo samen de gezondheidszorg 
op een hoger plan. Ouders èn professionals ervaren dat aan 
den lijve.”

Kansrijke start
“De eerste 1000 dagen van een kindje zijn cruciaal. Tessa 
Roseboom schreef daarover een belangrijk boek. In de 
periode van voor de conceptie tot de tweede verjaardag 
blijken gezondheid, maar ook huisvesting, stress en veiligheid 
van moeder en kind belangrijke voorspellers van kansen of 
juist problemen. Een psycholoog beaamde dit in een van de 
gesprekken: als de start anders was geweest, waren veel van 
mijn interventies waarschijnlijk niet meer nodig.”

Zoveel is relevant
“Gemeente Utrecht GGD-regio Utrecht en Raedelijn wilden 
voor Kansrijke start gezamenlijk optrekken. Maar hoe? Op 
dit thema zijn zoveel partijen en invalshoeken relevant. 
Start je dan vanuit een bestuurlijke agenda of moet je eerst 
aansluiten bij de leefwereld van de aanstaande ouders? 
Wij hebben gekozen voor dat laatste. Dus we interviewden 
ouders en de professionals: Wat zou jou verder helpen?”  

Aanpak
“We vragen jonge ouders naar hun ervaringen. We kijken 
hoe je het in een wijk anders kan organiseren tussen de 
jeugdgezondheidszorg, de huisartsen, de verloskundigen, 
de kraamzorg en buurtteam. We zoeken in pilots naar wat 

de deelnemers graag willen veranderen, waar ruimte zit en 
waar nog andere partners kunnen aanhaken. Heel belangrijk 
blijken laagdrempelige voorzieningen en interventies 
als moederbabygroepen en kinderopvang op maat. Er is 
aandacht nodig voor het sociale netwerk, voor de band 
tussen ouders en kind. Hoe sluiten we aan én blijven erbij 
voor goede steun aan de moeder: als jeugdgezondheidszorg, 
of met vrijwilligers of via een voorziening zoals Voorzorg.” 

Duidelijke impact 
“De moeders en de professionals agenderen sinds 2019 in 
de regio wat er beter kan. Meer en meer gemeenten haken 
aan en maken gebruik van de inzichten en de agenda. 
Huisartsen en andere professionals geven aan baat te 
hebben bij de multidisciplinaire overlegtafels, waarbij direct 
impact merkbaar is voor aanstaande moeders in Utrecht. 
Een voorbeeld van een sociale innovatie op het terrein van de 
zorg waar wij ons hard voor maken is het groepsconsult, in 
de geboortezorg Centering Pregnancy genoemd, waar zaken 
uit de leefwereld van aanstaande moeders en de medische 
wereld samen komen.

En een goed actueel voorbeeld vind ik het nieuwe  
kinkhoestconsult. Dat heet bij de gemeente Utrecht sinds 
1 juni 2020 ‘Kennismaking JGZ in de zwangerschap’. Dat zegt 
alles. Er is naast de vaccinatie, aandacht voor voorbereiding 
op het ouderschap en eventuele zorgen. Hier zie je dat de 
inhoud van de gedeelde agenda door de partners direct 
wordt ingezet.  



Hoe speelde Raedelijn met dit project
een rol in de besluitvorming – of visievorming – 
op landelijk niveau? 
“We delen de geleerde lessen in expertgroepen. Bijvoorbeeld 
in de landelijke klankbordgroep bij het AEF-onderzoek ‘Beter 
bereik kwetsbare ouders’ voor VWS.
En in de focusgroep Initiatieven Kansrijke start bij de RIVM-
monitor in opdracht van VWS.”

Was 2019 inderdaad een hefboom tot mooie 
nieuwe zorg in 2020 en daarna? 
“Ja! Zeker in het denken van mensen, de initiatieven die 
ontstaan en de samenhang die iedereen daarin zoekt en 
organiseert. We merken dat er steeds meer behoefte is 
aan uitwisseling in de regio. Dat is niet direct allemaal te 
meten, maar het is wel te merken. In Zeist, Amersfoort 
Vijfheerenlanden en andere gemeenten in de regio realiseert 
men lokale coalities, waarbij ook de GGDrU weer goed bij 
betrokken is. Zo krijgt het een olievlekwerking en dat is 
nodig.
Ik verwacht dat we nog wel een stevige crisis te verwerken 
krijgen. De komende jaren groeit de druk op de zorg. Dan 
kan je reageren met de kaasschaaf en dat ieder voor zijn 
eigen budget gaat vechten. Maar het kan ook anders, met 
andere werkwijzen en vernieuwingen. 

Je wenst de samenleving toe dat het geen schoudertje 
drukken wordt tussen partijen om de eigen manier van 
werken overeind te houden, maar dat we waar extra 
aandacht nodig is, dat gezamenlijk doen, in een andere 
rolverdeling, en dat daar slimme oplossingen voor komen, 
zodat de druk op de zorg niet verder toeneemt en we met 
elkaar meer impact realiseren.”  

Ik ben heel positief over dat nu 
zo mooi in kaart is gebracht waar 
kansrijke start over gaat. Het is 
mooi om te zien dat het op zoveel 
verschillende plekken gedragen 
wordt.
‘Binnen het wijknetwerk in Lombok 
heb ik nu zelf veel directere 
en kortere lijnen met andere 
professionals”
Linda Oberhammer, huisarts, Lombok

“
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Maak zelf ook impact
   Lees meer over Kansrijke start
    Zie de impact via VWS
    Bekijk het gespreksinstrument lokale coalities  

dat de Bernhard van Leer Foundation op basis  
van Kansrijke start opstelde voor heel Nederland.

Health Hub
De coalitie Preventie van de Health Hub nam de regionale 
agenda en aanpak Kansrijke start over als preventiepijler. 
Ook zal er meer worden ontsloten via de Health Hub. 
Dit is het begin: www.healthhubutrecht.nl

Een belangrijk effect voor professionals is dat de stofkam 
flink door alle overleggen, en conferenties is gegaan. Het 
is nu veel helderder of je ergens bij ‘moet’ zijn en waarom 
dan. De tijd van apart van elkaar van alles organiseren is 
voorbij. Dat doen we idealiter alleen nog gezamenlijk. 

Professionals leren elkaar beter kennen en weten elkaar te 
vinden. Het besef is duidelijk: je hebt meer collega’s nodig 
om er samen voor te gaan.

www.raedelijn.nl/projectpagina-kansrijke-start
https://www.kansrijkestartnl.nl/praktijkverhalen/regio-utrecht
https://healthhubutrecht.nl/


Netwerken 
bouwen, 
organiseren, 
leiden, regisseren 
en aanjagen. 
Dat zit Raedelijn 
in het DNA.
Alleen samen maak je echt een verschil. 
Dat wordt heel duidelijk in het focusgebied 
Betekenisvolle Netwerken. Strategisch adviseur 
Denise Seelen, vertelt wat Raedelijn deed met 
de vraag van VWS om regionale netwerken 
te versterken èn welke impact ze merkte van 
netwerk GezondVeluwe in de eerste fase van 
de coronacrisis.  

Denise Seelen
strategisch adviseur



”De zorg moet kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar blijven. 
Dat lukt alleen als organisaties op het gebied van zorg, 
welzijn en gezondheid samenwerken. Onderling en vooral 
ook tussen de verschillende domeinen.

Raedelijn kijkt van nature over de grenzen van organisaties 
heen. Naar wat de regio en de inwoner nodig heeft. Vanuit 
die maatschappelijke opgave adviseren en ondersteunen we 
partijen in een regio bij het ontwikkelen van een slagvaardige 
netwerksamenwerking. Daarbij monitoren en evalueren we 
de voortgang en maken we resultaten zichtbaar. We werken 
aan de vitaliteit en effectiviteit van de zorg gerelateerde 
netwerken. Het was mooi dat het ministerie van VWS 
Raedelijn benaderde om regionale netwerken voor zorg en 
ondersteuning van ouderen thuis te versterken. Om in de 
looptijd van het programma Langer Thuis versterking van 
regionale netwerken voort te zetten, zal er verder aandacht 
worden besteed aan het delen van kennis over regionale 
netwerksamenwerking.  
 

Met het programma ‘Langer Thuis’ wil VWS landelijke 
doelstellingen behalen en regionale en lokale, bestaande 
initiatieven steunen. Zoals netwerkorganisaties waarin 
ziekenhuizen, huisartsen, gemeentes en VVT-organisaties 
samenwerken voor optimale zorg van ouderen. 
In Nederland richten zo'n 60 van dit soort netwerken zich 
op regio’s van meer dan 100.000 inwoners. Wij brengen 
netwerken samen om van elkaar te leren in masterclasses 
en workshops. We doen dat via het door ons opgerichte 
netwerkbureau Langer thuis. 
 
Achter de schermen trekken we hierin op met onze ROS-
collega’s in het land. 

Hoe dan?
In 2019 hebben we om te beginnen de bestaande regionale 
netwerken in kaart gebracht. Samen met RIVM en ZonMW 
die lokale netwerken inventariseren. Want dat was nog niet 
gebeurd. Er blijken veel verschillende soorten te bestaan. 
We legden netwerken en netwerkkaarten over elkaar 
heen en zochten een logische indeling. Ik ben trots op 
het resultaat: voor het eerst in de geschiedenis is in kaart 
gebracht waar de netwerken zich bevinden en ook zijn ze 
nu in categorieën ingedeeld. We onderscheiden formele en 
informele netwerken en netwerken gericht op kennisdeling 
en gericht op projecten en activiteiten. Daarnaast zien 
we verschillende fases waarin netwerken zich bevinden; 
de starters, de ervaren netwerken en netwerken in een 
heroriëntatiefase.   

In 2019 is een stevig fundament 
gelegd doordat we regionale 
netwerken in kaart hebben 
gebracht en de website van het 
netwerkbureau lanceerden.

“

https://regionalezorgnetwerken.nl/
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Raedelijn organiseert een aantal bijeenkomsten voor 
verschillende leergroepen; tien netwerken die allemaal 
soortgelijke ervaringen, geografische verschillen en in 
dezelfde ontwikkelfase verkeren. Bij de leerbijeenkomsten 
staat uitwisseling van ideeën, ervaringen en uitdagingen 
centraal en wordt een door henzelf aangebracht 
thema uitgewerkt, bijvoorbeeld netwerkleiderschap of 
samenwerken met sociaal domein, hoe doe je dat? 

Duidelijke impact
Ontwikkeling, versterking en een kwaliteitsslag. Dat 
is de impact die dit project heeft op de bestaande 
ouderenzorgnetwerken. Indirect leidt dit tot betere zorg en 
ondersteuning voor ouderen zodat zij langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Dit is een wens die veel ouderen 
hebben. Want de ouderenzorgnetwerken functioneren als 
paraplu om concrete zorginterventies onder te brengen 
en beter te laten slagen. Denk aan medicatieveiligheid, 
multidisciplinaire overleggen en het opzetten van ELV-
coördinatiepunten.” 

Maak zelf ook impact
   Bekijk de projectpagina en  

www.regionalezorgnetwerken.nl 

Meerwaarde tijdens coronacrisis
 “In de eerste fase van de coronacrisis bleek ook meteen 
de meerwaarde van ervaren netwerken. Wat een 
belangrijke rol hebben zij vervuld en vervullen zij nog. 
Rondom beschikbaarheid van beschermingsmiddelen, 
informatievoorziening en afstemming met huisartsen, 
palliatieve zorg, wethouders, campings, hotels, GG & GD. 
Het netwerk GezondVeluwe was daarin een voorbeeld 
van wat langdurige en natuurlijke samenwerking doet.” 
Denise Seelen legt uit hoe dat werkt. 
“Om zorg waar te maken, heb je elkaar echt nodig, de 
sterke en de zwakkere schakels en ook die regionale 
schaalgrootte. Het is belangrijk dat bestuurders zich 
samen verantwoordelijk weten voor een gezamenlijke 
maatschappelijke opdracht. Duurzaam en niet eventjes 
op één onderdeel. We verbinden ons aan elkaar voor 
langere termijn. Je hebt elkaars verhaal en geschiedenis 
nodig. En heb geen haast. Gun elkaar het voordeel van de 
tijd. Sommige processen vragen dat. Nu eens van de een 
en dan eens van de ander. Daarin leer je elkaar kennen en 
daardoor vind je elkaar sneller in tijden van crisis.”

Het is erg prettig samenwerken met 
Raedelijn. Met het netwerkbureau 
hebben zij een mooie (leer-)
verbinding gelegd tussen startende 
en meer ervaren netwerken."
Joline van de Rijt,  
beleidsmedewerker programma Langer Thuis VWS

“

www.raedelijn.nl/netwerkbureau-langer-thuis
http://www.regionalezorgnetwerken.nl


Bestuurders 
verbinden zich 
met elkaar op 
basis van lef, 
vertrouwen 
en veiligheid. 
Dat maakt een 
stevig fundament.
Als we willen dat zorg en ondersteuning 
voldoende beschikbaar zijn en aansluiten bij 
veranderende wensen, moeten partijen in 
en rond de zorg met elkaar slimmer (samen) 
werken. 

Denise Filippo
senior adviseur



Dat wil zeggen: kwaliteit van zorg verbeteren, 
zorgkosten beperken, werkplezier van 
professionals vergroten en de ervaren 
gezondheid van inwoners goed houden. 

Denise Filippo, expert op het gebied van mens en 
samenleving in relatie tot gezondheid, vertelt hoe dat vorm 
gaat krijgen in het Gezondheidshuis Barneveld.

“Zorgorganisaties in Barneveld bundelen de krachten om 
de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional 
te kunnen bieden. Samen met inwoners, welzijn, gemeente 
en andere lokale partners.  
De initiatiefnemers zijn huisartsengroep De Burgt, 
Norschoten (vvt), Ziekenhuis Gelderse Vallei en Klimmendaal. 
Zij zien de zorgvraag van met name ouderen stijgen 
en complexer worden. En ze zien meer: woonvragen, 
eenzaamheid en ook bekostiging en organisatie van 
zorg die belemmeren om domein overstijgend te werken. 
Daarom vroegen zij Raedelijn om mee te denken.” 

Slimmer werken. Hoe dan?
“We begonnen bij de zorgprofessionals en inwoners, zij zien 
dagelijks waar het stroef loopt en wat er juist wel goed gaat. 
Effectiever samenwerken en goed kijken naar het proces van 
zorg maakt slimmer werken mogelijk. Dat geeft patiënten 
een betere ervaring van de kwaliteit van de beschikbare zorg, 
die ook meer aansluit op de behoefte. 

We werken nu met een stuurgroep en projectgroepen 
voor deelprojecten. Door de COVID-maatregelen gaat 
dat even anders dan gepland, maar met de projectleiders 
verkennen we inmiddels wel een aantal proeftuinen. Daar 
is ook draagvlak voor. In oktober was er een bijeenkomst 
met zorgprofessionals en inwonersvertegenwoordiging om 
af te bakenen waar dit samenwerkingsverband zich op zou 
moeten richten. Op basis daarvan zijn drie deelprojecten 
ingericht: 
1  Eén gezamenlijke ingang voor alle vragen die inwoners 

hebben over gezondheid en welzijn. Mogelijk wordt dat 
een app of een website. Zodat je snel op de juiste plek, bij 
de juiste professional komt met je vraag. Dat voorkomt 
veel frustratie. Triage kan hiervan ook een onderdeel 
worden.

2  Tijdelijke bedden. Voor wie even niet thuis kan wonen 
of observatie nodig heeft. Hiervan zijn al voorbeelden in 
Nederland. Dit project zal naar verwachting het snelste tot 
een proef komen.

3   Preventie: een goede basis creëren om mensen langer 
thuis te laten wonen. Bijvoorbeeld met valpreventie, 
domotica, leefstijlinterventies, enzovoorts.”

 
Hoe maakt het Gezondheidshuis Barneveld 
voor jullie opdrachtgevers het verschil? 
“Toekomstbestendige, persoonsgerichte zorg binnen 
Barneveld realiseren, kan alleen samen. Dat vraagt een 
goede balans tussen het belang van de eigen organisatie 
en het gezamenlijke belang. Die vloeien hier zo mooi 
harmonieus samen.  
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En ook als dat niet helemaal soepel gaat, mag dat. Dat vereist 
overigens wel advies en begeleiding van een externe partij 
als Raedelijn.”

Dingen echt anders doen. Hoe is dat gelukt in 
dit project? 
“Dat is nog voorwerp van studie. Ook gevoed vanuit de 
praktijk. Maar op bestuurlijk en strategisch niveau is er 
al veel gebeurd. Er was geen duidelijke structuur met 
piketpaaltjes en deadlines. Bewust. Er is echt bij inwoners 
en zorgprofessionals opgehaald waar ze tegenaan lopen 
en waar ze kansen zien voor betere samenwerking en zorg 
zo dicht bij huis als mogelijk. Vanuit de lokale samenleving 
groeide het draagvlak. De naam Gezondheidshuis Barneveld 
komt daar ook vandaan.” 

Was 2019 inderdaad een hefboom tot mooie 
nieuwe zorg in 2020 en daarna? 
“Ja. Er is bestuurlijk vertrouwen gegroeid en mandaat en 
draagvlak gecreëerd op allerlei niveaus. Deze bestuurders 
verbinden zich met elkaar op basis van lef, vertrouwen en 
veiligheid. Die fase wordt vaak overgeslagen terwijl erin 
investeren zoveel waard is. Hier is dat heel gedegen gegaan. 
Het fundament ligt zo dat er een stevig huis op gebouwd kan 
worden. Een Gezondheidshuis.”

Duidelijke impact: 
Meer samenhang
en samenwerking 
in de regio

Dit is een thema waarmee heel Nederland 
te maken krijgt
“Barneveld is feitelijk een living lab. Je kijkt 
naar oplossingen voor een lokale vraag. 
Met lokale partners en een model dat je kunt 
opschalen. De potentie is enorm. 
De meest voor de hand liggende groep 
bestaat nu uit ouderen, maar uiteindelijk 
willen we dit uitbreiden naar andere 
doelgroepen en andere leeftijdsgroepen.”



Wij spreken ieders 
taal en fungeren 
daardoor al snel als 
vliegwiel
Een gedeeld en objectief beeld creëren en 
vervolgens betere multidisciplinaire zorg en 
lokale netwerksamenwerking mogelijk maken. 
Daaraan werken Simone Boer, adviseur en 
Marten Brittijn, senioradviseur. Zij vertellen 
hoe Raedelijns focusgebieden Betekenisvolle 
Netwerken en Impact met Data Intelligence 
zichtbaar worden in de regio Zuidoost Utrecht. 

“Wij zijn helemaal thuis in multidisciplinaire netwerken, in 
zorgprocessen en de financiering ervan. Bij de ontwikkeling 
van betekenisvolle netwerken in de regio Zuidoost Utrecht 
trekken de huisartsenorganisatie Unicum en Raedelijn zoveel 
mogelijk samen op. 

Simone Boer
adviseur

Marten Brittijn
senior adviseur



 
Het gaat hierbij om lokale netwerken van huisartsen, 
apothekers, paramedische zorgverleners en professionals 
van gemeenten/sociale wijkteams in de gemeenten 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist, Bunnik en 
De Bilt.  

Versterken
Belangrijke aanleiding is de nieuwe regelgeving om de 
multidisciplinaire samenwerking op lokaal en regionaal 
niveau verder te versterken. Het gaat hier over de zogeheten 
Organisatie & Infrastructuur, afgekort O&I. Dit nieuwe 
financieringsinstrument vervangt de huidige GEZ-gelden en 
de overheadkosten van Ketenzorg. 
Op regionaal niveau worden deze O&I gelden via Unicum 
verdeeld over de verschillende gemeenten. De lokale 
multidisciplinaire netwerken maken hun eigen plan welke 
projecten ze willen oppakken in hun gemeente met als doel 
de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek. Unicum 
en Raedelijn faciliteren de lokale netwerken bij het maken 
van de plannen en projectvoorstellen met bijbehorende 
begroting. 

Lokaal en regionaal
Het is ook belangrijk dat de paramedische professionals 
zich op lokaal en regionaal niveau beter organiseren. Dit 
helpt om het eigen geluid van de beroepsgroep beter voor 
het voetlicht te brengen. Met ondersteuning van Raedelijn 
hebben de fysiotherapeuten in Zuidoost Utrecht al flinke 
stappen gezet om hun organisatiegraad te versterken 
en proactief mee te denken over de vormgeving van de 
multidisciplinaire netwerken in deze regio. 

De O&I biedt ook ruimte om in elke gemeenten 
invulling te geven aan de nieuwe functie van wijk-/
gemeentemanagement. Wijkmanagers vormen een 
spin in het web en zijn een onmisbare schakel tussen 
alle betrokkenen binnen wijken, gemeente en de regio 
organisatie Unicum. Unicum en Raedelijn hebben het profiel 
voor zo’n wijkmanager opgesteld en helpen de wijkmanager 
bij de opstart zijn of haar weg te vinden.” 

Samenwerking is waardevol. En het moet. 
“Doordat Raedelijn op verschillende manieren actief is in 
de regio Zuidoost-Utrecht dragen we bij aan samenhang: 
van het organiseren van multidisciplinaire netwerken met 
huisartsen en andere zorgprofessionals tot afstemming met 
de data-analysebureaus en de ICT-leveranciers.”

Want om samenwerking te organiseren is een gedeeld beeld 
over de juiste zorg op de juiste plek nodig. Daarbij helpt 
het om data-intelligence in te zetten. Er is echter nog niets 
vastgelegd of benoemd over hoe je dat gaat bijhouden en 
monitoren. In het Netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden! 
werken we daarom nu mee aan een Transitiemonitor 
waarmee we de ontwikkelingen in een regio kunnen volgen. 

Raedelijn werkt samen met Q-consult en het Jan van Es 
instituut om op innovatieve wijze kwantitatieve data uit 
het huisartsen informatiesysteem en het ziekenhuis 
(en op termijn gemeenten en andere zorgorganisaties) in
te zetten voor populatiemanagement door de ontwikkeling 
van de Transitiemonitor. 
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Elke partij levert niet-herleidbare data aan: man-vrouw 
verdeling, wijkindeling, leeftijd, aard van de klacht (diagnoses) 
en aantal activiteiten zoals consulten, visites, opnames 
en verpleegdagen. Deze data brengen we naast elkaar 
inzichtelijk en met elkaar in verband. Zo beogen we inzicht 
in trends en ontwikkelingen op zowel wijkniveau als voor de 
regio te weergeven in één gezondheidsdashboard. Op basis 
hiervan kunnen partijen met elkaar verder.

Risicostratificatie
Een onderdeel van de Transitiemonitor is risicostratificatie. 
Dat is een hulpmiddel bij de analyse van de patiënten-
populatie. Op basis daarvan kan je betrouwbaar voorspellen 
welke risico’s bepaalde (groepen) patiënten lopen. Daarmee 
kan bijvoorbeeld de huisarts, samen met het zorgnetwerk, 
preventief en proactief handelen. Het kan ook de werkdruk 
van een partij verlichten doordat je zorg anders organiseert.  
Zulke datatrajecten vergen organisatorisch en ook AVG-
technisch een lange adem. Raedelijn ondersteunt Unicum 
daarbij en daarmee het Netwerk Zuidoost-Utrecht 
Verbonden!

Het gedeelde beeld dat uiteindelijk ontstaat van de wensen 
en noden van de populatie, helpt netwerkpartijen om 
betere programma’s en projecten ontwikkelen. Zodat dit 
betere zorgprocessen en gezondheidswinst oplevert voor  
de inwoners van de regio Zuidoost-Utrecht. Daar doen we 
het voor.”

Opbrengst: 
gezondheidswinst 
voor de inwoners
“In de regioplannen van Unicum geven 
de huisartsen aan dat zij staan voor 
integrale, wijkgerichte zorg in de eigen 
omgeving die de autonomie van de patiënt 
ondersteunt. Om dat te realiseren willen 
huisartsen graag intensief samenwerken 
in een multidisciplinair netwerk van lokale 
professionals. De regionale coördinatie door 
Unicum vergemakkelijkt het opschalen van 
succesvolle, lokale initiatieven. Daarnaast 
zal deze aanpak tot meer samenhang en 
samenwerking in de regio leiden. Raedelijn 
helpt ons hierbij.”
Mieke Walda manager O&I bij UNICUM
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Slimmer werken
Als we willen dat zorg en ondersteuning voldoende 
beschikbaar zijn en aansluiten bij veranderende wensen, 
moeten partijen in en rond de zorg met elkaar slimmer 
(samen) werken.

Gezondheidszorg van de toekomst
Gezondheidszorg van de toekomst is volgens ons 
vooral een combinatie van het medische model samen 
met sociale factoren. De kern is om aan te sluiten bij 
de leefwereld in brede zin van de inwoners. Preventie, 
sociale en technologische innovaties en e-health spelen 
daarbij een belangrijke rol.

Betekenisvolle netwerken
Alleen samen maak je echt een verschil. Organisaties 
op het gebied van zorg en gezondheid staan voor 
de uitdaging om de zorg kwalitatief, bereikbaar en 
betaalbaar te houden. Dat kan alleen door samen te 
werken. Tussen organisaties, maar vooral ook over de 
verschillende domeinen heen.

Data intelligence
Kwalitatieve en kwantitatieve data zetten we om naar 
informatie en kennis. Zo geven we inzicht in trends en 
ontwikkelingen op zowel wijkniveau als voor de regio. 
Hiermee kunnen we samenwerkingen verbeteren en de 
impact van ons werk laten zien.

Samen werken aan
de gezondste regio
van Nederland

https://www.raedelijn.nl

