
Ondernemingsraad 
Medezeggenschap van 
medewerkers.

Directie 
Is bestuurlijk verantwoordelijk voor het bedrijf.

Cliëntenraad Medezeggenschap patiënten, in oprichting.

Raad van commissarissen (RvC) 
Houdt toezicht op de directie en 
de gang van zaken in het bedrijf.

Bestuur 
Bestaat uit leden die door de ALV 
zijn benoemd. 
Vervult aandeelhoudersrol van de 
holding en vormt schakel tussen
de leden en het bedrijf.

Huisartsen Utrecht Stad

Exploitatie spoedpost

Zorgprogramma’s eerstelijn

Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad

Huisartsen Utrecht Stad Holding

Ten behoeve van eerstelijns gezondheidszorg, in 
het bijzonder de huisartsenzorg. De coöperatie 
oefent zelf geen bedrijfsmatige activiteiten uit.

Leden van de coöperatie zijn Utrechtse huisartsen.

Algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden, 
voorgezeten door het bestuur.

Operationele activiteiten van HUS zijn belegd in 
het bedrijf, bestaande uit de holding en haar twee 
werkmaatschappijen.

Algemene vergadering bestaat uit het bestuur 
van de coöperatie, de directeur van de holding en 
de RVC. 
Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie en 
heeft stemrecht. 
Directie en RVC hebben adviesrecht.

de organisatie



Huisartsen in Utrecht stad

266.000 inwoners

163 HUS huisartsen

31 in loondienst

20 waarnemer

112 praktijkhouder

8 wijken

230.000 met HUS huisarts in zorgprogramma

249.000 met HUS huisarts

Noordoost

Zuidwest

Oost

West

Binnenstad

Zuid

Noordwest

Overvecht

49 HUS huisartsen praktijken



HR

HUS SUS totaal

aantal fte in loondienst 14,45 17,32 31,77

instroom 13 5 18

gemiddelde leeftijd

uitstroom 4 10 14

medewerkers loondienst 21 39 60

waarvan vrouw 13 37 50

waarvan man 2 14

ziekteverzuim 6,8%

44 4650

8



Samenwerking

HUS werkt samen met: 

• ziekenhuizen

• wijkverpleging

• GGZ instellingen

• tehuizen

• buurtteams

• fysiotherapeuten

• apothekers

• mantelzorgers

• thuiszorg

78 gemelde transmurale incidenten 

 waarvan hoog risico  

 meeste meldingen over ziekenhuis

 meldingen over huisartsenpraktijk of spoedpost

 meldingen door huisartsenpraktijk of spoedpost

 geleid tot (hernieuwde) actie 

 nog in analyse 

100%

17%

51%

5,2%

40%

40%

32%

incident meldingen



populatie zorggroep 209.000

Kwaliteit van zorg

4,5%  Diabetes 2 patiënten  9.300

92% met huisarts hoofdbehandelaar

87% in zorgprogramma

85% funduscontrole uitgevoerd

75% voetonderzoek gedaan

86% rookgedrag vastgelegd

14% rookt

populatie zorggroep 197.000

1,5%  COPD patiënten  2.900

64% met huisarts hoofdbehandelaar

52% in zorgprogramma

68% inhalatietechniek gecontroleerd

72% bewegen gecontroleerd

80% rookgedrag vastgelegd

45% rookt

populatie zorggroep 204.000

9%  Ouderen 65+ 18.000

75% gescreend op kwetsbaarheid 

60% twee of meer chronische aandoeningen

13% ernstig eenzaam

8% valrisico

8% polyfarmaciegesprek

17% Advanced Care Planning gesprek

4% in OZO



U0/U1 - levensbedreigend 1.138

U2 - zo spoedig mogelijk 8.538

U3 - binnen enkele uren 24.161

U4 - binnen etmaal 8.995

U5 - niet urgent 21.137

Spoedpost urgentie van consulten

35.000 telefonische consulten

26.000 fysieke consulten

2.700 visites thuis

12%

7%

- 12%

consulten 2021 ten opzichte van 2020

95% oproepen spoedlijn < 30 seconden

65% oproepen niet-spoed < 2 minuten

telefonische bereikbaarheid norm

98%

75%

10.223 digitale zelftriages

26% waarvan laag-urgent

zelftriage op website
42 klachten

20 incidenten

8 transmurale incidenten

leren van fouten

2

13%

38%

14%

33%


