Nog steeds met twee
benen ‘in de modder’

Mensen maken
het verschil
Het personeelsbestand van het Julius Centrum is de afgelopen
vijf jaar flink gegroeid. Tussen begin 2007 en begin 2012 groeide
het aantal medewerkers met een vast of tijdelijk contract van
378 naar 433 medewerkers, om precies te zijn. Daarnaast heeft
het Julius Centrum gemiddeld ruim 150 medewerkers met een
gastvrijheidsverklaring.
Vrouwen beslaan ongeveer twee derde van het
personeelsbestand bij
het Julius Centrum.
De afdeling P & O van
het Julius Centrum
heeft voor de komende jaren een aantal
doelen geformuleerd.
Eén van de doelen is
om de kwaliteit van de
beoordelingsToename personeel in dienst
cyclus te verhogen, om
zo medewerkers optimaal in hun ontwikkeling te begeleiden.
Verder wordt er gebouwd aan een nieuw functiehuis en aan
‘Vlootschouw’, een instrument om de kwalificatie van medewerkers in kaart te brengen en te ontwikkelen. Talentmanagement is namelijk één van de speerpunten.
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De Julius Gezondheidscentra in de jonge Utrechtse wijk Leidsche Rijn komen
steeds beter op stoom. Niek de Wit en Theo Verheij vertellen er met gepaste
trots over. “Deze centra zijn uniek. In Nederland, maar ook internationaal.”

Theo Verheij

Niek de Wit

Belangrijk is ook het project ‘Toekomstgericht werken’, dat
medewerkers in staat stelt altijd en overal te werken, onder meer
door betere ontsluiting van digitale programma’s en bestanden.
Laptops, SharePoint, flexibele werkplekken en thuiswerken
zijn andere voorbeelden van middelen die deze flexibilisering
tot stand brengen. Het
Julius Centrum streeft
ernaar dit project eind
2013 af te ronden.
Mensen maken het
verschil, ook bij het
Julius Centrum, maar
zij hebben uiteraard
goede faciliteiten nodig.
Daarom is de afgelopen jaren het pand van
het Julius Centrum in
Utrecht gerenoveerd.
Ook het beleid voor
informatietechnologie is herzien en aangescherpt. Een ander
belangrijk punt is de introductie van een nieuwe planning &
control cyclus, in 2010. Met dit nieuwe systeem is het mogelijk
de complexe financiële stromen van het Julius Centrum beter te
registreren én te prognosticeren.

Het is niet moeilijk om van dit interview
een succesverhaal te maken. De 4 Julius
Gezondheidscentra in Leidsche Rijn
(Terwijde, Veldhuizen, Vleuterweide en
Parkwijk) bedienen zo’n 35.000 patiënten.
Naast de gewone zorg richten de huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners en assistenten zich ook op onderzoek
en onderwijs. Dat levert een wisselwerking op die qua schaalgrootte en invulling
uniek is. Inmiddels zijn de vier centra zo

succesvol, dat het Julius Centrum plannen heeft voor een vijfde centrum, boven
de overkapping van de A2.
Toch is het niet altijd gemakkelijk geweest, vertelt Niek de Wit. Hij is hoofd
van de afdeling Huisartsgeneeskunde bij
het Julius Centrum, hoogleraar Huisartsgeneeskunde én medisch manager van de
vier gezondheidscentra. “Er zijn vooral
problemen geweest met de aansturing en

de financiering van de centra. We hadden
bij de start, zo rond de eeuwwisseling,
natuurlijk een erg hoog ambitieniveau. In
een gloednieuwe wijk, die nog volop in
aanbouw was, zouden wij wel eens even
de gezondheidszorg van de 21e eeuw gaan
inrichten. Met actieve betrokkenheid
van maar liefst tien partijen, waaronder
bijvoorbeeld ook de gemeente Utrecht en
de GGD. Terwijl onze huisartsen letterlijk
vanuit een caravan in de modder werk-
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ten, waren er veel problemen met het
management.”

Ommekeer
In 2009 kwam de definitieve ommekeer.
De centra vormen nu een separate stichting, met een eigen directie. En met een
Raad van Toezicht die bestaat uit representanten van het UMC Utrecht en het
St. Antonius Ziekenhuis. Mede dankzij
die constructie staan de centra nu als een
huis. De caravans zijn al lang vervangen
door vier professionele, moderne panden.
En de centra komen steeds meer toe aan
hun missie: een bijdrage leveren aan verbetering van de Nederlandse eerstelijns
zorg. Dat doen ze via innovaties in de
zorg, het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.
“Het afgelopen jaar is bijvoorbeeld een
onderzoek gestart naar de waarde van een
diagnostische test voor longontsteking
voor de dagelijkse praktijk”, vertelt Theo
Verheij. Hij is huisarts in het centrum
in Terwijde én hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij het Julius Centrum. In dit

onderzoek werken de vier centra samen
met laboratoriumorganisatie Saltro en
haar zusterorganisatie Star-MDC in
Rotterdam. De samenwerking met Saltro
bevalt goed en smaakt naar meer, vertelt
Verheij. “We gaan nu bijvoorbeeld ook
samenwerken bij onderzoeken naar urineweginfecties en maagdarminfecties.”

Grote oogst
De enorme dadendrang van het eerste uur heeft inmiddels plaats gemaakt
voor realistische ambities. De Wit: “Wij
streven niet naar een gigantische schaalgrootte of een minimum aantal wetenschappelijke publicaties per jaar. Met
de Julius Gezondheidscentra willen we
een herkenbare bijdrage leveren aan de
kwaliteit van de zorg in Nederland.” Refererend aan het verschil tussen de scientific
impact en de professional impact: “Ik heb
liever één wetenschappelijke publicatie
die een wezenlijk verschil kan maken in
de zorgpraktijk, dan tien publicaties die
niets teweeg brengen.” Verheij vult aan:
“Nu alle basiszaken goed op poten staan,
komen wij langzaam maar zeker meer

Om een extra injectie te kunnen geven aan klinisch
onderzoek, is in 2008 Julius Clinical opgericht. Geert
Blijham en Peter Schoevers, twee betrokkenen van
het eerste uur, blikken terug én vooruit. “We willen
ons meer gaan richten op kanker en dementie. En
we kunnen ons unieke huisartsennetwerk nog beter
benutten.”
Het prille begin van Julius Clinical staat hem nog helder
voor de geest. Momenteel is Geert Blijham onder meer
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Julius
Clinical, maar tot 2009 was hij bestuursvoorzitter van het
UMC Utrecht. Hij vertelt: “Rick Grobbee en anderen hadden
het Julius Centrum internationaal op de kaart gezet, op het
gebied van klinisch onderzoek. Tegelijkertijd constateerden
we dat er nog volop ruimte voor groei was, als we het iets
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toe aan onderzoekstaken. Vaak gaat het
om onderzoek dat een aantal jaren vergt,
dus het grote oogsten moet eigenlijk nog
beginnen.”
Huisarts-stafleden van het Julius
Centrum hebben de afgelopen jaren
actief meegewerkt aan het ontwerp en het
uittesten van tientallen richtlijnen voor
een standaard van het NHG (Nederlands
Huisartsen Genootschap). Denk aan
richtlijnen voor hartfalen, luchtweginfecties, diabetes, cardiovasculair
risicomanagement, astma, COPD, diarree
en het prikkelbare darmsyndroom.
Veel van die stafleden zijn nu ook actief
betrokken bij de gezondheidscentra in
Leidsche Rijn. De Wit: “De toegevoegde
waarde van onze centra schuilt echt in de
wisselwerking tussen de medische wetenschap en praktijk, die zeer van elkaar
profiteren. Niet alleen in Nederland, maar
ook in het buitenland is dat bijzonder.
In Groot-Brittannië bijvoorbeeld zijn
wetenschap en zorgpraktijk nog veel meer
gescheiden. Ongeveer de helft van de 23
huisartsen die in de vier Julius

“Het gaat nog
beter dan
verwacht”

Gezondheidscentra werken, doet er iets
bij op het terrein van zorginnovatie,
wetenschappelijk onderzoek of onderwijs.
Dat percentage willen we de komende
jaren verder omhoog krijgen. Ook in de
opleiding van huisartsen focussen we
steeds meer op het academisch niveau.
Momenteel leiden we bijvoorbeeld achttien huisartsen op die in hetzelfde traject
huisarts worden en ook meteen promoveren.”

Fit en online
Tegelijkertijd zijn de zorgprofessionals
van de vier Julius Gezondheidscentra zeer
wijkgericht. In letterlijke zin staan ze niet
meer in de modder, maar in figuurlijke
zin nog wel. “We zoeken directe aansluiting bij de leefwereld van onze patiënten,
in de wijk”, vertelt Verheij. “Een mooi
voorbeeld daarvan is Julius Fit. Bij dit
leefstijlinterventieprogramma richten
we ons op patiënten die een bepaalde
ziekte nog niet hebben ontwikkeld, maar
daarvoor wel een verhoogd risico lopen.
Denk aan zaken als overgewicht, roken of
depressies.” Julius Fit is een uitloper van

een overgewichtprogramma dat epidemioloog Esther Molenaar enkele jaren
geleden uitvoerde in Leidsche Rijn. Dat
programma trok niet alleen de nodige
aandacht in wetenschappelijke tijdschriften, maar ook in publieksmedia.
Begin 2012 is een van de vier gezondheidscentra (Vleuterweide) gestart met
Julius Online. Patiënten kunnen nu digitaal inloggen en via internet een afspraak
maken met hun arts, fysiotherapeut of
praktijkondersteuner. Ze kunnen ook
kiezen voor een e-consult met hun zorgprofessional, per e-mail. Binnenkort biedt
Julius Online ook zelfhulpprogramma’s
voor twee aandoeningen die relatief vaak
voorkomen in Leidsche Rijn: diabetes en
psychische klachten. Op termijn krijgen
patiënten via Julius Online ook toegang
tot hun laboratoriumuitslagen. De ervaringen met Julius Online zijn goed; de
andere drie centra gaan er in de loop van
2012 en 2013 ook mee werken.

Bijzonder onderzoek
Wat maakt de Julius Gezondheids-

belang heeft. DDF investeerde kapitaal en kennis in Julius
Clinical. Blijham: “Bovendien bracht DDF een groot internationaal netwerk in de farmaceutische industrie mee. En, niet
te vergeten, een flinke portie ondernemingslust.”De huidige
CEO van Julius Clinical, Peter Schoevers, is mede-oprichter
van DDF. Samen met Rick Grobbee (Chief Scientific Officer)
en Bas Oosterman (Chief Operating Officer) vormt
Schoevers momenteel het managementteam van Julius
Clinical.

anders zouden aanpakken. Zakelijker en slagvaardiger, maar
mét behoud van de academische kwaliteit en integriteit.”

Enorme groei

Om te komen tot goede resultaten, zocht het UMC Utrecht
een zakelijk partner. Dat werd DDF (Drug Discovery Factory).
Samen met DDF richtte het UMC Utrecht in 2009 Julius
Clinical op, in een aparte bv. Het is een autonoom werkende entiteit, waarin het UMC Utrecht een meerderheids-

Schoevers werd bij aanvang meteen op de proef gesteld,
want Julius Clinical kende een vliegende start, dankzij het
toen net startende project Capita. Een grote farmaceutische
industrie had een vaccin tegen longontsteking ontwikkeld
en wilde dat samen met het Julius Centrum van het UMC

centra eigenlijk zo bijzonder? De Wit:
“We hebben primair een vruchtbare
kruisbestuiving tussen zorg, onderzoek
en onderwijs gecreëerd. Dat zie je zelden
in deze schaalgrootte. Juist omdat het een
jonge wijk in opbouw betreft, hebben we
de zorgregistratie vanaf het begin goed op
kunnen zetten. In het Leidsche Rijn
Gezondheidsproject hebben we een
prachtige onderzoeksdatabase opgebouwd. In dit grootschalig cohortonderzoek, dat tegelijk met de gezondheidscentra is opgestart, hebben nieuwe
bewoners van de wijk een basisgezondheidsmeting gehad, vragenlijsten ingevuld en bloed afgestaan. Een derde
van de 35.000 mensen die nu in Leidsche
Rijn zijn gaan wonen, volgen we zo al
jarenlang. We kunnen nu die uitgangsgegevens koppelen aan hun zorgdossier.
Zo kunnen we grootschalig onderzoek
doen naar bijvoorbeeld de achtergrond
van hoesten bij kinderen, zoals in het
Whistler-project.
Tot slot is het bijzonder dat we vier
wijken binnen Leidsche Rijn bedienen,

Utrecht testen. Dat is belangrijk, omdat in een griepepidemie deze longontsteking nog steeds de belangrijkste
doodsoorzaak is. Het zou met circa 85.000 deelnemende
patiënten één van de grootste medische onderzoeksstudies
ooit worden. Mede om die reden vroeg het UMC Utrecht
aan het net gestarte Julius Clinical om de uitvoering van de
studie over te nemen.
Schoevers: “Capita is echt een enorm onderzoek, dat volledig in Nederland wordt uitgevoerd. We hebben er 2.200
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waardoor we de mogelijkheid hebben om
vergelijkend onderzoek te doen. We laten
bij een onderzoek regelmatig twee wijken
wel meedoen en twee niet. Zo hebben we
een controlegroep.”

Identificatie van de risicogroepen is al
mogelijk, maar kun je de kans op depressie beperken door mensen uit deze groepen tijdig actief te benaderen? De eerste
resultaten zijn voorjaar 2013 bekend.

Eén van de onderzoeken waaraan twee
van de vier wijken meewerken, is het nu
lopende onderzoek naar depressie. Verzekeraar Achmea financiert dit onderzoek.

Speerpunten
De internationale oriëntatie van de Julius
Gezondheidscentra was er altijd al wel,
maar wordt de laatste jaren sterker. Mede

huisartsen bij betrokken. En op topdagen hadden we soms
wel 1.500 uitzendkrachten aan het werk.” Inmiddels zijn
alle proefpersonen gevaccineerd, double blind randomized.
Dat wil zeggen dat er wordt gewerkt met een groep die het
echte vaccin krijgt én een groep die een placebo krijgt. De
verdeling van de proefpersonen over de twee groepen is
willekeurig. Proefpersonen en onderzoekers weten bovendien niet wie het echte vaccin krijgt en wie het placebo. De
resultaten zijn nog niet bekend.
Julius Clinical heeft sinds de start in 2008 een enorme groei
doorgemaakt. Er werken nu circa 160 mensen bij Julius
Clinical in Zeist. Daarnaast worden er op de diverse onderzoekslocaties nog talloze mensen ad hoc ingehuurd. Julius
Clinical werkt aan clinical trials in dertig landen, met name
in Europa, Latijns-Amerika en Azië. De jaaromzet groeit elk
jaar fors. In 2012 zal de omzet ruim 50 miljoen euro bedragen, schat Schoevers. Blijham: “Cijfers zeggen niet alles,
maar deze cijfers stemmen tevreden. Minstens zo belangrijk
is natuurlijk dat onze onderzoeken kwalitatief goed zijn,
onze academische reputatie versterken en de kennisontwikkeling van het UMC Utrecht vooruit helpen. Op al die
fronten zit het goed. Het gaat echt beter dan we vijf jaar
geleden hadden verwacht.”

Zuinig op reputatie
Hoe is het succes van Julius Clinical te verklaren? Schoevers:
“Wij bieden academische kwaliteit, in combinatie met een
excellente uitvoering. Wetenschap en bedrijfsleven houden elkaar goed in balans binnen onze organisatie. Dat is
zeldzaam.” Schoevers geeft een voorbeeld van de zakelijke
insteek van zijn bedrijf: “Wij vinden traditionele clinical
research vaak te duur. Daarom spreken we vooraf een eind12 | Julius Centrum | Inhoudspagina

onder invloed van EU-subsidies werken de centra nu samen met Europese
partners, vooral bij infectieziekten en
hart- en vaatziekten. Verheij: “Ruim tien
jaar geleden zijn we gaan deelnemen aan
een internationaal netwerk van eerstelijns
onderzoekers. Daaruit ontstond rond
2005 het programma Grace, een groot
onderzoeksproject met Europese subsidie. Grace richtte zich op lage luchtweg-

infecties. Dankzij dit onderzoek is meer
ontdekt over de oorzaken, de bacteriële
resistentie en de diagnostiek van longontsteking. We weten nu bijvoorbeeld
dat antibiotica in veel gevallen niet goed
werkt, ook niet bij ouderen. Grace heeft
ons veel nieuwe contacten en follow up
opgeleverd.” Een ander voorbeeld van
de mondiale blik van de afdeling Huisartsgeneeskunde zijn de keuzestages die

huisartsen-in-opleiding kunnen volgen in
Zuid-Afrika.
Wat zullen de komende vijf jaren brengen? De Wit vat samen: “We willen de
vier centra verder naar de voorhoede van
de academische ontwikkeling brengen. Dat vergt meer betrokkenheid van
onze centra en huisartsen bij innovatief
onderzoek en onderwijs. We zoeken echt

multi-inzetbare, academische huisartsen,
die continu bewegen over de vervagende
grenzen tussen zorg, onderzoek en onderwijs. Daarnaast willen we ons onderwijs en onderzoek nog beter afstemmen
op de speerpunten van het UMC Utrecht.
Dat betekent bijvoorbeeld dat Oncologie
en Kindergeneeskunde de komende jaren
kunnen rekenen op extra aandacht van de
Julius Gezondheidscentra.”

prijs af met onze financiers, die meestal uit de farmaceutische industrie komen. We factureren dus geen uren, maar
een vaste prijs. Dat betekent dat Julius Clinical sterk wordt
geprikkeld om snel, goed en efficiënt te werken. Ook deze
constructie is vrij uniek.”

dat Julius Clinical puur om medisch-wetenschappelijke
redenen graag wil verrichten, zelfs als het verliesgevend is.
Bij dit type onderzoek is de industrie niet betrokken.

De verbinding tussen wetenschap en de farmaceutische
industrie wordt in de medische wereld vaak met argusogen
bekeken. Wat vindt Blijham hiervan? “Gezonde twijfel is er
altijd. Dat is goed, want dat houdt alle betrokkenen scherp.
Maar een geneesmiddelenfabrikant kan zich domweg niet
permitteren om onderzoeksresultaten te verdraaien. Dat
komt vroeg of laat als een boemerang terug bij die fabrikant. Dat bewustzijn dringt de laatste twee decennia steeds
sterker door bij alle betrokkenen. En Julius Clinical en het
Julius Centrum hebben in de academische wereld een naam
hoog te houden, als het gaat om betrouwbaar klinisch onderzoek. Opzet, uitvoering én publicatie van het onderzoek
moeten alle drie wetenschappelijk verantwoord zijn. We zijn
zuinig op onze goede reputatie.”

Het succes en de snelle schaalgroei van Julius Clinical
hebben Blijham verrast. “Maar ik juich het alleen maar
toe. Het is ook goed om te zien dat er
zo’n goede samenwerking is tussen
het UMC Utrecht, het Julius Centrum
en Julius Clinical . Daar profiteren alle
partijen van.” Hij noemt een voorbeeld: “Marc Bonten, coördinator van
het onderzoeksprogramma Infectieziekten van het Julius Centrum én
hoogleraar Infectieziekten binnen het
UMC Utrecht, haakt regelmatig aan als
principal investigator bij grote studies
van Julius Clinical.”

Schoevers vult aan: “Wij maken onze onderzoekspartners
vooraf duidelijk dat we de resultaten van een onderzoek
áltijd onverkort publiceren. De ene keer stellen we vast dat
een middel goed werkt, de andere keer blijkt het tegen te
vallen of weten we het nog niet precies. Hoe dan ook, wij
publiceren de resultaten, omdat we als missie hebben het
niveau van de gezondheidszorg te verbeteren. Daarvoor
moet je alle belangrijke kennis delen met de buitenwereld.
Als je dat bij aanvang van een onderzoek duidelijk afspreekt, komen er geen problemen, is onze ervaring.”

Blijham en Schoevers zien nog volop
uitdagingen voor de komende jaren.
Zo wil Julius Clinical onverminderd
groeien. Niet zozeer in menskracht,
Peter Schoevers
Geert Blijham
maar wel in studies, activiteiten en
omzet. Schoevers noemt een specifiek
onderwerp: “We gaan steeds meer doen aan smart
Dan praat je dus over een potentieel bereik van ongeveer
monitoring. Daarbij kunnen we met behulp van slimme
vier miljoen patiënten! Het lijkt mij verstandig om meer
digitale analyses en technieken volgen of een onderzoek
gebruik te maken van dit bijzondere netwerk, bij nieuwe
correct verloopt en alles goed wordt ingevuld. Zo kunnen
studies. Daarom investeren Julius Clinical en de afdeling
we het aantal bezoeken aan clinical trial locaties verminHuisartsgeneeskunde van het Julius Centrum gezamenlijk in
deren. Dat scheelt veel kostbare reistijd.”
het huisartsennetwerk.”

Julius Clinical besteedt overigens elk jaar een deel van het
budget aan investigator driven research. Dat is onderzoek

Uitdagingen

De eerste vier jaar heeft Julius Clinical zich vooral gericht op
hart- en vaatziekten en infectieziekten. De komende jaren
krijgen ook kanker, hersenziekten en reuma meer aandacht.
Blijham ziet nog een andere uitdaging: “Nederland heeft
een eerstelijns gezondheidszorg die werkelijk uniek is,
dankzij onze bijna negenduizend huisartsen. Ongeveer een
kwart van deze groep heeft meegedaan aan Capita. Met
deze huisartsen hebben we een goede relatie opgebouwd.
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