Huisartsen Utrecht Stad

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

de organisatie

Leden van de coöperatie zijn Utrechtse huisartsen.
Algemene ledenvergadering bestaat uit alle leden,
voorgezeten door het bestuur.

Huisartsen Utrecht Stad Holding

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

Exploitatie spoedpost

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.

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

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

Ondernemingsraad
Medezeggenschap van
medewerkers.

Directie
Is bestuurlijk verantwoordelijk voor het bedrijf.

Cliëntenraad Medezeggenschap patiënten, in oprichting.
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Samenwerking

incident meldingen

HUS werkt samen met:
• ziekenhuizen

78

gemelde transmurale incidenten

100%

waarvan hoog risico		

17%

• GGZ instellingen

meeste meldingen over ziekenhuis

51%

• tehuizen
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geleid tot (hernieuwde) actie
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nog in analyse
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• wijkverpleging

• buurtteams
• fysiotherapeuten
• apothekers
• mantelzorgers
• thuiszorg

Kwaliteit van zorg
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4,5%

Diabetes 2 patiënten
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18.000

Spoedpost
consulten 2021

urgentie van consulten
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ten opzichte van 2020

35.000 telefonische consulten
26.000 fysieke consulten
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