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Onderzoek ‘Positieve gezondheid kent geen grenzen in de wijk’, samengevat 

 

In de proeftuin Blauwe Zorg wordt een pilot uitgevoerd in 4 Maastrichtse buurten Limmel, Nazareth, 

Wittevrouwenveld, Wyckerpoort. Doel is om een beweging in gang te zetten vanuit positieve 

gezondheid waardoor levenskwaliteit en gezondheid van bewoners verbetert. In de aanpak worden 

burgers en professionals leidend, niet het behandel- en dienstenaanbod. Bij zorg- en dienstverleners 

komt meer ruimte voor hun professionele vrijheid. Financiële schotten tussen de gemeentelijke zorg 

en de zorgverzekeraar worden verkleind. De aanpak wordt wetenschappelijk onderzocht door een 

promovendus van de Universiteit Maastricht, door middel van een effectstudie en een 

procesevaluatie.  

 

1. Effectstudie 

Onderzocht wordt wat de effecten zijn van de aanpak op de ervaren gezondheid van de inwoners van 

de vier buurten en welke verschuivingen in financiële bestedingen gaan plaatsvinden. Dit betekent 

dat:  

- in 2016/17 ongeveer 1600 mensen (willekeurig 800 verspreid over de 4 buurten en 800 over 

3 Maastrichtse controlebuurten) worden uitgenodigd om deel te nemen aan de digitale of 

schriftelijke vragenlijst en om voor 2 weken een app te gebruiken (voormeting). De 

vragenlijst gaat over de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en veerkracht; de app geeft 

inzicht in de mentale gezondheid.  Deze metingen worden in 2019/20 herhaald (nameting). 

- Gemeente Maastricht en de zorgverzekeraars VGZ en CZ de totaalbestedingen (financieel) 

van de participatiewet, jeugdwet en WMO, WPG en welzijn, zorgverzekeringswet en wet 

langdurige zorg op populatieniveau voor de 4 Blauwe Zorg buurten en de controlebuurten 

tussen 2016 en 2020 jaarlijks gaan monitoren. 

 

2. Procesevaluatie 

De procesevaluatie geeft inzicht in het proces dat door deze aanpak in gang gezet wordt en geeft met 

name antwoord op een aantal hoe-vragen. Er wordt onderzocht hoe de toepassing van positieve 

gezondheid bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van leven, hoe de samenwerking op ieder 

organisatieniveau verloopt, hoe de dienst- en zorgverlening verandert, en hoe het samenbrengen 

(ontschotten) van budgetten verloopt.  

Dit betekent dat de onderzoeker  de praktijk nauw gaat volgen. De praktijk is daarbij leidend: de 

onderzoeker stemt af met de betrokken burgers en professionals en past de gekozen methode aan 

als dat nodig is.   
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Voor de verschillende betrokkenen bij de aanpak betekent dit het volgende: 

- De professionals kiezen, samen met de patiënten/cliënten, een instrument om positieve 

gezondheid te meten (bv het spinnenweb). Vervolgens  worden patiënten/cliënten 

gedurende gevraagd om dit instrument in te vullen als zij bij de huisarts of een andere 

professional komen. De frequentie en manier waarop gebeurt in overleg. Met toestemming 

van de cliënt worden deze gegevens gebruikt voor het onderzoek.  

- De onderzoeker zal aanwezig zijn als observator bij de vergaderingen van het burgerpanel (of 

andere vorm van burgerinspraak die georganiseerd wordt), bij de vergaderingen van het 

coördinatie team en/of wijkteam, en bij de vergaderingen van de bestuurders. De 

onderzoeker doet dit om zicht te krijgen op hoe de processen verlopen, hoe de 

samenwerking verloopt en hoe er omgegaan wordt met obstakels.  

- Met betrokken burgers, professionals en bestuurders worden interviews gehouden op 

verschillende momenten gedurende het proces. De ontwikkelingen en initiatieven die 

ontstaan in de interventiebuurten worden gevolgd door de onderzoeker en er wordt 

gekeken naar de ervaringen van de burgers en professionals bij de aanpak.  

- In 2019/20 (laatste jaar) worden focusgroep gesprekken gevoerd met zorg- en 

dienstverlenende professionals uit de buurten, de leden van het coördinatieteam, en indien 

nodig ook met burgers.  Mogelijk gaat het om dezelfde mensen die eerder geïnterviewd zijn. 

- In 2020 worden met toestemming van de cliënt ongeveer 10 dossiers/casussen (5 per 

wijkteam) uitgebreider uitgeplozen, mogelijk met aanvullende interviews met zorg- en 

dienstverleners. Dit om de invloed van Blauwe Zorg op de burger in kaart te brengen. 

 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

