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Samenwerking huisartsen 

Kennisnemen van: 

De regionale afspraken die gemaakt zijn tussen vier gemeenten in Utrecht West en met 
huisartsenvereniging Zorg Nu. 

Inleiding: 
Met het inwerking treden van de Jeugdwet op 1 januari 2015 is er een bijzondere samenwerking tussen 
gemeenten en huisartsen ontstaan. Huisartsen, maar ook kinder- en jeugdartsen, kunnen een 
doorverwijzing naar een behandelaar of begeleider in het kader van de Jeugdwet doen, zonder 
tussenkomst van de gemeenten. Dit maakt dat samenwerkingsafspraken gewenst zijn. Vanuit onze 
regionale trekkersrol Jeugd binnen Utrecht West, zijn door onze gemeente al in 2014 gesprekken gevoerd 
om de samenwerking met huisartsen vorm te geven. 
Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen vier gemeenten uit Utrecht West 
(Montfoort, De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden), de GGD regio Utrecht en Huisartsenvereniging 
Zorg NU. Niet alle gemeenten in Utrecht West ondertekenen. De gemeente Oudewater, Weesp en 
Wijdemeren zijn aangesloten bij een andere huisartsenvereniging. 
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt op 8 september 2015 getekend. 

Momenteel worden alle huisartsenpraktijken in Woerden bezocht door medewerkers van WoerdenWijzer. 
Dit kennismakingsbezoek heeft als doel de werkwijze van WoerdenWijzer te verduidelijken en het contact 
met de huisartsen te intensiveren. De eerste resultaten zijn goed te noemen, al kost het de nodige 
inspanning om afspraken in te plannen. Er worden ook verschillen in de werkwijze van huisartsenpraktijken 
waargenomen. 

Dit samenwerkingsdocument is een eerste stap naar verdere lokale afspraken. Mede door een aantal 
complexe casuïstiek, is recent al contact geweest met het college en de Huisartsen Groep (Hagro) 
Woerden. Hierin zijn verkennende thema's besproken waaronder de nieuwe rol en verantwoordelijkheid van 
de gemeente, de gekantelde werkwijze van WoerdenWijzer, onderlinge communicatie en de ervaringen van 
huisartsen bij de door gemeente ingekochte zorg en ondersteuning. 

Overige ontwikkelingen 
Samenwerking met de huisartsen en het sociaal domein vindt ook plaats binnen de nieuwe 
verantwoordelijkheid van wijkverpleegkundigen, de zogenoemde S1 functie. Binnen deze functie wordt met 
WoerdenWijzer gebiedsgericht gekeken naar veel voorkomende (gezondheid) problemen en een 
preventieve aanpak hierbij. Van de wijkverpleegkundige wordt vanuit hun bijzondere schakelfunctie een 
samenwerking met de huisartsen verwacht. 
Ook de pilot met IPGB zal het medisch domein kunnen raken. Werving voor deelname loopt ook via de 
huisartsenpraktijken. 
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Kernboodschap: 

Er is door de nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente een begin gemaakt met de samenwerking 
tussen 0'eugd) artsen en de gemeenten. Deze samenwerking wordt de komende maanden verder 
uitgebouwd. 

Vervolg: 
Regionale afspraken worden nu vertaald in lokale afspraken. 

Het is een grote wens ook de kinderartsen van het Hofpoortziekenhuis te betrekken bij deze 
samenwerking. Mogelijk wordt met hen een aanvullend document opgesteld. 

Bijlagen: 
Samenwerkingsovereenkomst Regio Utrecht West, Huisartsenvereniging Zorg Nu en GGD regio Utrecht 
(Coršanummer 15.016479) 

De secretaris De burgemeester 
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1 Gezamenlijke opgave 

Er is veel veranderd op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De 

gemeente krijgt met de verschillende transities in het sociaal domein meer 

verantwoordelijkheid. In de Zorgverzekeringswet en met de invoering van 

de nieuwe Jeugdwet en Wet langdurige zorg per 1 januari 2015 vinden 

veranderingen plaats, gericht op mensen zo lang mogelijk thuis laten 

wonen met gebruik van eigen mogelijkheden, netwerk en vrijwilligers en 

lichte vormen van zorg en ondersteuning. Hierdoor is het noodzakelijk om 

het sociale en zorgdomein op een andere manier in te richten: in 

samenhang, efficiënter en effectiever.  

 

Het op een verantwoorde manier vormgeven van de veranderingen vraagt 

samenwerking tussen gemeenten, zorg en verzekeraars. Professionals in 

het sociale domein en zorgdomein moeten samen aan de slag om zorg en 

ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben te borgen en duurzaam 

te realiseren. Gemeenten en huisartsen bereiden zich in Utrecht West 

gezamenlijk voor op de ontwikkelingen door op verschillende niveau’s, 
terreinen en thema’s samen te gaan werken.  
 

 

1.1. Ambitie en doel 

 

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden, de 

huisartsen vereniging Ketenzorg Nu en GGD Regio Utrecht hebben de 

gezamenlijke ambitie om: 

1. gezamenlijk passende zorg op maat en op de juiste plek te realiseren 

voor de bevolking van de regio, rekening houdend met verschillende 

belangen, perspectieven en ontwikkelingen; 

2. de komende jaren te werken aan een stevige en effectieve verbinding 

tussen het sociale en het zorgdomein, met huisartsen als belangrijke 

spil;  

3. samenwerkingsafspraken te maken en implementeren om deze 

verbinding duurzaam tot stand te brengen en kosten te beheersen. 

 

De samenwerking heeft als doel: 

A. Als gemeenten en eerste lijn zich gezamenlijk voor te bereiden op de 

komende ontwikkelingen.  

B. Het sociale en zorgdomein meer aan elkaar te verbinden om 

dubbelingen te voorkomen en mogelijkheden van burgers en 

professionals beter te benutten.  

C. Door middel van samenwerking tussen huisartsen en partners in het 

gemeentelijk sociale domein zorg en ondersteuning op de juiste plek te 

organiseren.  
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1.2. Scope en resultaat 

 
De samenwerking betreft het realiseren van meer duurzame integrale zorg 

en ondersteuning voor alle inwoners van de regio Utrecht West. Het gaat 

zowel om het vormgeven van de transities in het sociaal domein als het 

duurzaam vormgeven van een nieuwe manier van werken met een andere 

rol van de verschillende professionals, patiënten/inwoners en netwerken.  

Gestart wordt met afspraken over zorg en ondersteuning voor 

kinderen/jeugdigen/gezinnen. Deze vormen de basis voor verbreding naar 

andere doelgroepen en partners.  

 

In de loop van het programma zal met de verschuiving van transitie naar 

transformatie de aandacht en focus verschuiven naar gemeenten en 

concretisering van werkafspraken in wijk & praktijk.  

 

Looptijd overeenkomst 

Van 1 september 2015 tot 1 januari 2018 
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2. Samenwerkingsafspraken 

kinderen/jeugd/gezinnen 

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden, de 

Huisartsen Vereniging Zorg Nu en de GGD Regio Utrecht zullen gezamenlijk 

onderstaande afspraken nakomen, concretiseren en implementeren.  

2.1.  Regio Utrecht West  

 

1. De Regio Utrecht West, de Huisartsen vereniging Zorg Nu en 

eventueel de zorgverzekeraar komen twee keer per jaar bijeen in 

een bestuurlijk strategisch overleg, om strategie, beleid, 

ontwikkelingen en effecten intersectoraal te bespreken.  

 

2. De Regio Utrecht West bevordert onderling afstemming tussen 

gemeenten van beleid en regelgeving voor als een relatief klein 

deel van de ingeschrevenen in een huisartsenpraktijk in een andere 

gemeente woont dan het vestigingsadres van de huisarts.  

 

3. De gemeenten van de regio Utrecht West, de Huisartsen Vereniging 

Zorg Nu en GGD Regio Utrecht bieden begeleiding bij het 

implementeren en het lokaal concretiseren van 

samenwerkingsafspraken en dragen zorgen voor het monitoren en 

evalueren van de samenwerking, ook onder de doelgroep.  

 

4. In een nog op te richten platform/netwerk jeugdzorg/ggz 

worden (overgang)problemen gesignaleerd en verbetervoorstellen 

in kaart gebracht, gedeeld en afgestemd.  Huisartsen Vereniging 

Zorg Nu, jeugdartsen (GGD regio Utrecht) en sociaal team 

(gemeente) participeren hierin en dragen zorg voor terugkoppeling 

naar collega’s en signalering op beleidsniveau.  
 

5. De samenwerkende gemeenten in de Regio Utrecht West stellen 

een up-to-date productenboek ter beschikking van 

gecontracteerde jeugdhulpverleners en psychologen en psychiaters. 

Hierbij is tevens helder voor welke verwijzing speciale eisen worden 

gesteld, bijvoorbeeld de vereiste van een beschikking.  

 

 

2.2.  Gemeenten 

 

1. De gemeente organiseert de jeugdhulp zodanig dat er sprake is van 

onderlinge afstemming op beleids- en cliëntniveau, dat is 

meestal in de vorm van een wijk – regie of jeugdteam. Gemeente, 

huisartsenpraktijken en jeugdartsen werken samen om preventie, 

signalering, een gezonde leefstijl en laagdrempelige ondersteuning 

te stimuleren.  
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2. De gemeente zal de huisartsen en jeugdartsen een voldoende breed 

spectrum aan kwalitatief goede verwijsmogelijkheden 

garanderen. De kwalitatieve maatstaven die binnen de (huidige) 

Wet Ziekenhuis Voorzieningen gelden voor aanbieders van GGZ-B 

en GGZ-S voor jeugdigen gelden in dezelfde mate voor het 

inkoopbeleid van de gemeente.  

 

3. Gemeente, huisartsen en jeugdartsen dragen zorg voor veilige, 

vertrouwelijke en betrouwbare communicatie en uitwisseling van 

informatie.  

 

4. De gemeente faciliteert een jaarlijkse ontmoeting/bijeenkomst 

over de verschillende domeinen heen (preventie, welzijn, voorveld, 

zorg, jeugdhulp) om verbeterpunten  te verkennen, samen te leren 

en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden onder de aandacht te 

brengen.  

 

2.3. Wijk & praktijk  

 

1. Ieder sociaal team heeft een voor de huisartsen aanspreekbare 

functionaris die verantwoordelijk is voor de werking van het team, 

voor de nakoming van de afspraken tussen huisartsen en team en 

de periodieke evaluatie van de samenwerking.   

 

2. Binnen iedere huisartsenpraktijk zal een functionaris worden 

aangewezen die kan worden benaderd door de 

teamverantwoordelijke van het sociaal wijkteam of jeugdarts in 

geval van kwesties over de communicatie, verwijzing, 

terugrapportage en voor planning van (beleid)overleg.  

 

3. Huisarts, jeugdarts en sociaal team informeren elkaar over 

signalen, bij het in behandeling nemen, uit behandeling gaan 

en verwijzen van kwetsbare patiënten binnen de kaders van 

wetgeving en (privacy) protocollen. 

 

4. Het sociale team is verantwoordelijk voor een actuele sociale 

kaart met een overzicht van persoonlijke aanspreekpunten. 

 

5. Huisartsen, jeugdartsen en sociaal team zullen op wijkniveau 

participeren in beleidsoverleg om werkafspraken te maken 

over preventie, signalering, consultatie, het benutten van elkaars 

expertise etc.  

 

6. Waar nodig kunnen huisartsen of hun POH-GGZ aansluiten bij 

casuïstiek besprekingen om samen te leren en taakverdeling, 

criteria voor door/ terug verwijzing, consultatie en diagnostiek aan 

te scherpen.  

 

7. Werkafspraak bij doorverwijzing GGZ: indien duidelijk is welke 

vorm van GGZ zorg nodig is verwijst huisarts rechtstreeks door. 

Indien dit niet geheel duidelijk is, maakt de huisarts gebruik van 

expertise in het casuïstiek overleg. 
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3. Samenwerkingspartners 

 

Ondertekening 

 

In drievoud voor akkoord ondertekend.  

Woerden, 8 september 2015  

 

Namens de Gemeente Woerden  

 

 

 

Mevrouw Koster 

Wethouder Sociaal Domein 

 

 

Namens de Huisartsen Vereniging Zorg Nu 

 

 

Dhr. Hermsen 

Bestuurslid 

 

 

Namens de GGD Regio Utrecht 

 

 

 

Mevr. Westerlaken 

Regiomanager 

 

 

 

Namens de Gemeente De Ronde Venen,  

 

 

 

De heer Dijkstra, 

Wethouder Jeugd 

 

 

 

Namens de Gemeente Montfoort 

 

 

Mevrouw Langerak, 

Wethouder Jeugd 
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Namens de Gemeente Stichtse Vecht 

 

 

De heer Verkroost 

Wethouder Jeugd 

 

 

 

 

 

 

 

 


