
Informatie netwerk platform regio Utrecht 
Per 8-4-2020 is er een Regioplatform regio Utrecht waarin huisartsen op laagdrempelige manier 

kunnen overleggen met GGD artsen uit de regio Utrecht (GGD-RU), specialisten ouderengeneeskunde, 

longartsen en internist-infectiologen. Dit in navolging van 4 andere GGD-regio’s (Kennemerland, Hart 

voor Brabant, Hollands-Midden en Rotterdam-Rijnmond) met goede ervaringen door huisartsen die 

hier gebruik van maken.  

Doel 

De bedoeling van dit platform is om de collectieve kennis van iedereen te bundelen en deze 

laagdrempelig in te zetten ‘over de muren heen’. Voor huisartsen biedt het de mogelijkheid om 

laagdrempelig advies en tips te vragen aan een collega huisarts, SOG, internist-infectioloog, longarts 

of GGD arts uit de regio. Daarnaast worden op de nieuws-pagina de berichten van het centraal crisis 

team 1 op 1 doorgezet en bewaard om na te lezen. 

Het platform is nadrukkelijk bedoeld om betrouwbare en relevante informatie te delen en om snel, 

pragmatisch, maar asynchroon antwoorden te geven op elkaars vragen. Waar mogelijk met 

onderbouwing of toelichting. Een voordeel is dat informatie gebundeld en overzichtelijk wordt 

weergegeven en inhoudelijke reacties niet verdwijnen in een lange lijst opmerkingen van collegae. 

Antwoorden die gegeven worden zijn inzichtelijk voor alle deelnemers, wat er voor zorgt dat je ook al 

post je niets, toch veel kunt opsteken van de vragen die collegae stellen.  

Opzet 

Technisch wordt er gebruik gemaakt van het platform wat Siilo biedt (https://www.siilo.com/nl/) voor 

transmurale samenwerking. Dit is een veilige, medische messenger gericht op uitwisselen van 

informatie en bespreken van casuïstiek. Bij zowel huisartsen, GGD als specialisten in- en extramuraal 

wordt deze app veel gebruikt. Het platfom kan gratis gebruikt worden.  

Samenwerkingspartners 

Vandaag 8 april zijn aangesloten: 

- Veel enthousiaste huisartsen uit de regio Utrecht (waarnemers, hidha’s en praktijkhouders) 

- 4 GGD artsen regio Utrecht 

- 7 specialist ouderengeneeskunde (o.a. Careyn, Warande, Lyvore) 

- 1 internist ouderengeneeskunde, 2 klinisch geriaters (UMCU) 

- 1 internist-infectioloog (UMC Utrecht) 

- 2 longartsen, 1 neuroloog (Diakonessenhuis Utrecht) 

Er lopen contacten met specialisten uit het Meander Ziekenhuis en het Antonius Ziekenhuis. 

Meer informatie 

Techniek/app: https://www.siilo.com/nl/ 
Netwerkpagina: https://www.siilo.com/nl/ggd-utrecht voor aanmelden. 
 
Albert van der Veer, huisarts Bilthoven   
Bart van Pinxteren, huisarts Utrecht  
Roel van Kuppevelt, huisarts Zeist 
Willem van Stempvoort, huisarts Wijk bij Duurstede 

https://www.siilo.com/nl/
https://www.siilo.com/nl/
https://www.siilo.com/nl/ggd-utrecht


Bijlage: screenshots 

 

Figuur 1 – internetpagina Netwerkzorg Utrecht 

 

 

 

 

Figuur 2 – Screenshots uit de app 

  



 

 

Figuur 3 – aantal voorbeelden van vragen (uit landelijk platform) 


