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VAN DE 
VOORZITTER

Voor u ligt het jaarverslag van het Utrechts
Fonds Achterstandswijken over 2020. Zoals
voor vrijwel iedereen, was het ook voor het
UFA en haar achterban een enerverend
jaar. Desondanks ben ik trots op alles wat
er toch is bereikt. Ik heb met bewondering
gezien hoe de huisartsen die het UFA
bedient zich door de crisis heen hebben
gewerkt, hun werkwijze hebben aangepast,
meer zijn gaan samenwerken en soms zelfs
sterker uit de crisis zijn gekomen. Ook UFA
zelf heeft het afgelopen jaar niet
stilgezeten. Zo is er contact gelegd met een
aantal nieuwe huisartspraktijken, die
inmiddels dankbaar gebruik maken van
onze diensten.

De crisis heeft met name mensen met
weinig geld erg hard geraakt. Daarom ben
ik blij dat het is gelukt om een nascholing
over armoedebestrijding te organiseren
samen met de gemeente Utrecht, Raedelijn
en ketenpartners. Hier leerden een grote
groep artsen en andere zorgmedewerkers
hoe zij patiënten met geldzorgen kunnen
helpen. 

Sascha Kotterer
H U I S A R T S ,  V O O R Z I T T E R  U T R E C H T S
F O N D S  A C H T E R S T A N D S W I J K E N

Net als u waarschijnlijk hoop ik dat 2021
een meer normaal jaar zal worden dan het
voorgaande. Maar ook als dat niet zo is heb
ik er alle vertrouwen in dat de huisartsen
zich daar doorheen zullen slaan. Het UFA
staat hen daar graag in bij.
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INLEIDING &
FINANCIERING

Inleiding
De stichting Utrechts Fonds
Achterstandswijken (UFA) heeft als
doelstelling het ondersteunen van
huisartspraktijken in achterstandswijken.
Tot 2018 was dit voornamelijk in de stad
Utrecht en Amersfoort, maar na de
herijking van de postcodegebieden in 2018
is de regio vanaf 2019 vergroot tot Midden
Nederland.

Financiering
Sinds 1997 ontvangen huisartsen voor alle
ingeschreven patiënten in
achterstandsgebieden een toeslag op het
abonnementstarief dat zij jaarlijks van de
zorgverzekeraars krijgen. Daarnaast gaat
voor iedere patiënt van een erkend
achterstandsgebied een bedrag in een
regionaal Achterstandsfonds. Hieruit
financieren Achterstandsfondsen projecten
op basis van knelpunten zoals die in
huisartsenpraktijken worden ervaren. 
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In Nederland zijn er 18 regionale
Achterstandsfondsen, waarvan de UFA er
een is. Gezamenlijk vormen zij een netwerk
waarin zij de samenhang waarborgen,
samenwerken, kennis delen en uitwisselen.



DOEL &
ORGANISATIE

het verminderen van de werkdruk van
de medewerkers binnen de praktijk;
het behouden van de beschikbaarheid
en toegankelijkheid van huisartsenzorg
in achterstandswijken;
uitoefenen van een gunstige invloed op
het vestigingsklimaat van huisartsen in
achterstandswijken;
het verbeteren van de kwaliteit van zorg
voor patiënten in achterstandsgebieden;
kennisvermeerdering over
achterstandsproblematiek en
laaggeletterdheid;
het delen en verspreiden van eigen dan
wel landelijk opgedane kennis en
scholing;
ondersteuning van innovatieve
projecten; 

Doelstelling
UFA initieert, stimuleert en financiert
projecten.
De projecten dienen bij te dragen aan een
van de onderstaande doelen: 
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Organisatie
Het UFA wordt bestuurd door een
(dagelijks) bestuur, bestaande uit vijf leden
waarvan drie leden huisarts zijn en twee
leden namens preferente zorgverzekeraar
deelnemen. De rol van voorzitter wordt
altijd door een huisarts uitgevoerd. De
overige functies, secretaris en
penningmeester, worden onderling
toegewezen.
Het bestuur wordt ondersteund door een
fondscoördinator, een ambtelijk secretaris
en een communicatiemedewerker. Deze
worden gefinancierd uit eigen middelen van
het UFA.
Er vindt minimaal vier keer per jaar een
bestuursvergadering plaats, waarin nieuwe
en lopende projecten worden besproken. 
De formele kaders en werkwijze van de UFA
zijn vastgelegd in de statuten en het
huishoudelijk reglement. Jaarlijks wordt
door de UFA een begroting en financieel
jaarverslag opgesteld. 



HET JAAR
2020
Covid 19 heeft ook binnen de UFA gevolgen
gehad. Dit ligt met name in het niet kunnen
uitvoeren van de activiteiten voor grotere
groepen zoals de voor- en najaarsscholing
rondom LVB en de jaarlijkse studiereis.
De uitvoering van de praktijkprojecten zijn
ook in meerdere praktijken blijven liggen
door prioritering in werkzaamheden
rondom COVID 19.

Verdeling fondsgelden
Het fonds besteedt haar middelen aan
vaste vergoedingen voor
diensten/producten en aan initiëren en
uitvoeren van praktijkprojecten. De vaste
vergoedingen bestaan uit bijvoorbeeld de
inzet van de tolkentelefoon, vergoeding
voor uur-gesprekken bij complexe
patiënten, vergoeding van multidisciplinair
overleg en vrij besteedbaar
opleidingsbudget gericht op
achterstandsproblematiek. Het fonds werkt
met een toerekeningssystematiek 
 (sterrenstatus) zodat die praktijken die de
meeste achterstand patiënten hebben, en
de daardoor mogelijk de zwaarste werkdruk
ervaren, ook financieel meer ondersteund
worden door het fonds.

Na de herijking in 2019 is het aantal
praktijken die als achterstandspraktijk zijn
aangemerkt aanzienlijk vergroot.
In ons werkgebied hadden in 2018 van de
432 gekenmerkte achterstand praktijken 57
praktijken 5% of meer
achterstandspatiënten.
In 2019 waren van dezelfde 432 praktijken
op basis van de nieuwe herijking
parameters (NIVEL norm) 151 praktijken die
voldeden aan de 5% of meer norm.

De nieuwe verdeling per eind 2019 is als
volgt waarbij de* aangeeft wat de zwaarte
van de praktijk is en daarmee de vaste
vergoeding/trek-recht zoals boven vermeld.
Donkerblauw geeft de praktijken aan die
minder dan 5% achterstands-patiënten
kennen, met donkergroen worden de
praktijken aangegeven met meer dan 40%
achterstandspatiënten in de praktijk.
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BESTEDING 
 PROJECTEN  

Actieve lopende projecten eind 2019: 16
Nieuwe projecten in 2020: 6
Afgeronde projecten in 2020: 10
Lopende projecten eind 2020: 12

Besteding aan projecten en inzet in 2020
In 2020 is veel inzet en aandacht gegeven
aan het individueel bereiken van de nieuwe
praktijken. De voorzitter heeft actief
persoonlijk collega praktijken benaderd wat
een aanzienlijk beter resultaat gaf dan via
de fondscoördinator of via e-mail. 
Door de COVID 19 maatregelen is fysiek
bezoek tot een minimum beperkt en zijn zo
goed als alle contacten via telefoon en/of
ZOOM gegaan.

In december 2020 hebben alle praktijken
een ludiek gedicht en een netje met
chocolademuntjes ontvangen, onder de
titel ‘laat geen geld liggen’.
Die actie heeft ook zichtbaar resultaat
gehad en met vijf nieuwe praktijken is
contact gelegd.

Onderstaand de specificatie van het aantal
projecten:
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36 praktijken hebben gebruik gemaakt
van de tolkentelefoon met een
totaalbedrag aan kosten van samen      
 € 15.168,-.
20 praktijken hebben in totaal 114 MDO
gesprekken gedeclareerd met een
totaalbedrag van € 4.275,-.
12 praktijken hebben in totaal 75
complexe uur-gesprekken
gedeclareerd met een totaalbedrag van
€ 5.625,-.

Zoals gesteld is het aantal praktijken dat
mag declareren volgens de norm en
toewijzing, vele malen hoger maar hier is
helaas geen gebruik van gemaakt. Dit zal
deels te wijten zijn aan COVID-19 omdat er
minder actief contact is geweest met de
patiënten. De inzet is gericht geweest op de
acute zorgverlening.
 
Voor 2021 zal de inzet vanuit het fonds
wederom groot zijn om, met name de
nieuwe praktijken, te informeren en te
wijzen op de mogelijkheid om gebruik te
maken van het fonds.



PROJECTEN
OVERSTIJGEND 

Praktijk-overstijgende projecten
Hier vindt u extra informatie over de
praktijk-overstijgende projecten waar UFA
bij betrokken is:

Krachtige basiszorg 
Het project krachtige basiszorg dat
oorspronkelijk in 2015 in praktijk Overvecht
in Utrecht is gestart heeft in 2019 een
landelijk karakter gekregen. In vier grote
steden zijn tien praktijken gestart met
toepassing van de principes rondom
krachtige basiszorg. In Utrecht zijn de
praktijken Ondiep Zuilen en Kanaleneiland
de praktijken geweest die hiertoe waren
gekozen. Er was sprake van cofinanciering
van de achterstandsfondsen en de
zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ.
Eind 2020 is de pilotfase afgerond en
reguliere financiering voor deze praktijken
is door de zorgverzekeraar toegezegd. 
Aan de hand van een nog te ontvangen
onderzoeksrapport van Nivel en
vervolggesprekken op landelijk niveau met
zorgverzekeraars en Regio-organisaties zal
worden bezien of en hoe verdere
opschaling en uitrol mogelijk is.

Wel is er al een website beschikbaar waar
praktijken informatie kunnen halen en
gebruiken over de werkwijze en
methodieken van krachtige basiszorg als zij
hier zelf mee willen starten.
(https://toolkitkrachtigebasiszorg.nl)
Voor UFA betekent het dat er lokaal geen
aparte financieringsafspraken meer zijn ten
aanzien van de krachtige basiszorg
praktijken. Wel blijft UFA actief betrokken
om haar rol ten aanzien van kennisdeling
en verspreiding van de werkzame
methodieken rondom
werkdrukvermindering de realiseren. 
Op landelijk niveau blijft via de stuurgroep
achterstandsfondsen betrokkenheid op het
vlak van lobby en kennisuitwisseling.
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PROJECTEN
OVERSTIJGEND 

Welzijn op Recept
In 2017 is gestart met het project Welzijn op
Recept. Een werkwijze waarbij verbinding
tussen het medische en het sociaal domein
wordt gerealiseerd door middel van warme
overdracht en versteviging van het netwerk
binnen een wijk.
In de afgelopen drie jaar is opschaling naar
een zestal wijken gerealiseerd en wordt de
projectfase afgerond door inbedding in de
reguliere werkwijze en
samenwerkingsverbanden.
De door de gemeente en UFA aangestelde
projectleider heeft eind 2020 de reguliere
werkwijze overgedragen aan DOCK,
waarmee de verwachting is dat hiermee
een duurzame borging is gerealiseerd. 
De ontwikkelde website die tot nu toe
onder beheer van de UFA was, wordt in
2021 overgedragen. Bij voorkeur aan de
regionale organisatie O&I die
verantwoordelijk wordt voor de regionale
samenwerking. Gesprekken over de wijze
waarop de overdracht uitgevoerd wordt zijn
gaande. 

Onderzoeksprogramma 
Chronische stress
Dit betreft een vijfjarig ZonMw programma
waarin wij naast ZonMw en Pharos partner
zijn. Het onderzoek richt zich op inzicht
verkrijgen in interventies in de wijk die een
positieve bijdrage leveren aan vermindering
van chronische stress. Het is een onderzoek
dat in drie wijken in Utrecht wordt
uitgevoerd. De betrokkenheid van
bewoners, zorgverleners en het sociaal
domein zijn hierbij essentieel.
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SCHOLING &
STUDIEREIS  

Zoals eerder vermeld zijn de eigen UFA
scholingen en studiereis niet doorgegaan.
De voornaamste reden is dat door het
ontbreken van de fysieke bijeenkomsten de
belangrijkste meerwaarde, namelijk
netwerken, digitaal niet goed mogelijk is.

Scholing armoede
Wij hebben een bijdrage geleverd aan de
webinar voor scholing rondom armoede die
Raedelijn in samenwerking met de
gemeente heeft gegeven.

Webinar Nu Niet Zwanger
Er is een actieve betrokkenheid en inzet bij
Niet Nu Zwanger, een landelijk programma
rondom zwangerschap. Utrecht is de eerste
regio waarbij de huisartsen actief zijn
betrokken. Een webinar rondom dit thema
is mede met de inzet van UFA
georganiseerd.
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NETWERK  

Vanuit onze regionale rol hebben wij
diverse contacten gehad met de gemeente
Utrecht en de regionale organisaties in
Utrecht, Amersfoort, Hilversum en
Harderwijk.

Het komende jaar gaan wij intensiever met
deze regio’s invulling geven aan de
gezamenlijke thema’s ten aanzien van
kennisdeling, verbetering en behoud van de
huisartsenzorg waarbij wij ons richten op
de achterstandsregio's.
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Op de website van het fonds
(www.utrechtsfondsachterstandswijken.nl)
is inhoudelijke informatie over alle
projecten te vinden.


