Werkt aan zorg op de juiste plek in de regio Utrecht
We staan voor

Missie

Een netwerk van zorgaanbieders dat zich inzet voor zinnige en
zuinige zorg

Wij werken aan zorg op de juiste plek:
• zinnige, zuinige en kwalitatief goede en veilige zorg voor patiënten in de
regio Utrecht

Kwaliteit en continuïteit van zorg
De kracht van samenwerking

Visie

Wij werken vanuit de volgende uitgangspunten:
• zorg op de juiste plek; dat wil zeggen in de eerste lijn waar dat kan en in de tweede

Wat doen we?

lijn waar dat moet

Wat doen we nog meer?

• onze inspanningen moeten meerwaarde opleveren voor de patiënt
(waardegedreven zorg) en bijdragen aan eigen regie

Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de
eerste en tweede lijn, zowel op zorginhoudelijk als op ICT-gebied.
Zorginhoudelijk

ICT gebied

Wij hebben regionale transmurale afspraken (RTA’s)
gemaakt rondom

Wij werken aan veilige, goede en tijdige
communicatie met en over patiënten.

• ICT is de drager voor de samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Dat wil zeggen
dat transmurale werkprocessen ondersteund moeten worden door ICT-toepassingen
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We sturen op resultaat
• In de samenwerking is voor iedereen wat te halen en iedereen brengt wat in
• We streven naar een win-win samenwerking
• We dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het slagen van de
samenwerking
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Juiste zorg op
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Wie zijn we?
Een regionaal
transmuraal
samenwerkingsverband

9 organisaties voor
huisartsenzorg

4 organisaties voor verpleging
en verzorging

HUS • Coöperatie EMC Nieuwegein
KetenzorgNu • Leidsche Rijn Julius
Gezondheidscentra • Unicum
Stichting Ketenzorg Kanaleneiland
Noord-Zuid • Stichting UZES • Zorg
in Houten • Zorggroep Meridiaan

Vitras • ZorgSpectrum AxionContinu • Careyn
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Apothekers

1 diagnostisch centrum

Coöperatie Apothekers regio Utrecht (CAU)
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WHAT
Eigen regie

3 ziekenhuizen
St. Antonius Ziekenhuis
Diakonessenhuis • UMC Utrecht
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