
Dr. Edward M. Leter,
Klinisch geneticus

Dr. Edward M. Leter is Klinisch geneticus met fami-

liaire en erfelijke tumoren als aandachtsgebied. Sinds 

2014 is hij verbonden aan het Maastricht UMC+.
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Paul Schefman, voorzitter Raad van 
Bestuur van de LEVANTO-groep, en
Bart Bongers, manager GGZ bij ZIO en 
projectleider Blauwe GGZ

“Blauwe GGZ staat voor duurzame zorg, zoals groene 

stroom voor duurzame energie staat. Het doel is de geeste-

lijke gezondheidszorg te optimaliseren volgens de principes 

van Triple Aim: verbetering van (positieve) gezondheid en 

toegevoegde waarde voor de burger en terugbrengen kosten. 

De Nieuwe GGZ voegt daar elementen zoals wijkgericht-

heid, digitale zorginnovaties en inzet van ervaringsdeskun-

digheid aan toe.”
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Fundamentele verandering van 
de geestelijke gezondheidszorg
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In Zuid-Limburg staat de pilot Blauwe GGZ/De Nieuwe GGZ 

aan de wieg van een fundamentele verandering van de gees-

telijke gezondheidszorg. Blauwe GGZ (een project vanuit ZIO) 

en De Nieuwe GGZ (DNG – in de regio vormgegeven door Le-

vanto, Leger des Heils, Maastricht UMC+, Mondriaan, Virenze en 

Zuyderland) zijn sinds vorig jaar verbonden vanuit het besef 

dat ze gelijke doelen nastreven: een betere GGZ. Gezamenlijk 

werken zij met de gemeente, andere zorgaanbieders en een 

zorgverzekeraar aan een nadere invulling van het gedachte-

goed van de Blauwe GGZ en DNG. In Maastricht vindt de im-

plementatie van deze duurzame geestelijke gezondheidszorg 

plaats in vier pilotbuurten: Wittevrouwenveld, Nazareth, Wycker-

poort en Limmel. Paul Schefman, bestuurder bij de LEVANTO-

groep, neemt ons mee naar het begin van ‘de nieuwe GGZ’. Een 

vernieuwende beweging in de geestelijke gezondheidszorg die in 

2015 is ingezet vanuit de vakgroep psychiatrie van het Maastricht 

UMC+ door prof.dr. Jim van Os en prof.dr. Philippe Delespaul, 

in samenwerking met dataspecialist Michael Milo en Wilma Boe-

vink, specialist in ervaringsdeskundigheid. “De GGZ-specialisten 

waren niet tevreden over de geestelijke gezondheidszorg in ons 

land”, vertelt Paul Schefman. “In hun pamflet ‘De Nieuwe GGZ’ 

hebben zij uiteengezet hoe de zorg in optima forma zou moeten 

verlopen: met hulp van ervaringsdeskundigheid, E-health en met 

een wijkgerichte benadering. Bij de ontwikkeling van de wijkge-

richte benadering kwam het projectteam met een iets eerder op-

gezet GGZ-project van het Maastricht UMC+ en ZIO in contact, 

de proeftuin Blauwe Zorg. Beide Maastrichtse projectteams be-

sloten hun krachten te bundelen. In Heerlen gebeurde hetzelfde. 

Hier werkt De Nieuwe GGZ samen met MijnZorg en de coöperatie 

Stand-By. Dat betekent dat alle GGZ-partners in Zuid-Limburg 

samenwerken aan kwalitatief betere en klantgerichte GGZ.”

Zinnige zorg

“De Blauwe Zorg richt zich op twee aspecten”, vervolgt Paul 

Schefman. “Op lokaal niveau bekijken we met welke interventies 

we de GGZ in de wijk kunnen verbeteren. Op Zuid-Limburgs ni-

veau willen we de GGZ en de maatschappelijke opvang volledig 

vernieuwen volgens de criteria van de nieuwe GGZ. Kortom: met 

een voorkeur voor ambulant en wijkgericht werken en met inzet 

van ervaringsdeskundigheid en digitale technologie.” Ten aanzien 

van dit laatste speerpunt wordt de gezamenlijke GGZ-pilot mo-

gelijk aangevuld door een landelijk zorginnovatieproject waarvan 

het bidbook recent is voorgelegd aan minister Schippers. Zij heeft 

geld ter beschikking gesteld voor de bevordering van E-health in 

de GGZ. Een van de drie landelijke proeftuinen hiervoor zou in 

Maastricht worden ingericht in combinatie met de Blauwe Zorg. 

“Digitalisering maakt zorg op afstand mogelijk”, licht Bart Bon-

gers, manager GGZ bij ZIO, toe. “Minstens zo belangrijk is dat 

de cliënt in zijn persoonlijke digitale gezondheidszorgomgeving 

zijn eigen gezondheidsdossier kan beheren. Afhankelijk van de 

ondersteuning die nodig is, kan hij deze naar eigen inzicht steeds 

meer zelf organiseren. Niet de zorgleverancier of de financierings-

stroom, maar de zorgvrager staat zo centraal.”

 

“Deze verschuiving zie je ook terug in het Maastrichtse project. 

Aan de basis staat een unieke samenwerking tussen de provincie, 

de gemeente en de zorgverzekeraar, die de zorg alle drie willen 

verbeteren en ontschotten. Op het gebied van de GGZ betekent 

dit dat niet alleen symptomen worden bestreden, maar dat met 

oog voor alle leefgebieden op zoek wordt gegaan naar de oorza-

ken en bronnen van de psychische problematiek. Het instrument 

dat hierbij van groot belang is, is de positieve gezondheid (Huber). 

Dit model stoelt op de gedachte dat gezondheid een vaardigheid 

is waarbij zelfredzaamheid gestimuleerd wordt. Dat wordt in de 

pilot ten aanzien van GGZ bijvoorbeeld uitgewerkt door fasege-

richt te behandelen: afhankelijk van de feitelijke behoefte, door 

ondersteuning snel op- of af te schalen en door zoveel mogelijk 

ambulant (in de eigen omgeving) en met ondersteuning van er-

varingskennis te behandelen. Alle aspecten van het aanleren van 

vaardigheden om zelfstandig te leven tot maatschappelijke parti-

cipatie spelen een rol. Vandaar ook dat de samenwerking met het 

sociale domein zo belangrijk is. Samen met de maatschappelijke 

partners in de wijk kunnen GGZ-specialisten zo breed mogelijk in 

kaart krijgen wat er met iemand aan de hand is en daar zorg op 

inzetten. We streven de best mogelijke en best passende zorg 

na die iemand nodig heeft. De kwaliteit staat voorop, de kosten 

volgen bij dit project later. Dat is een goede zaak.”

Extramuralisering

In de pilotbuurten is de Blauwe GGZ/De Nieuwe GGZ goed ge-

worteld. Spin in het web zijn de huisartsenpraktijken en de ka-

derhuisarts en praktijkondersteuner GGZ die in twee praktijken 

actief zijn. In het tweede kwartaal van 2017 worden de eerste 

Pilot Blauwe GGZ
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interventies van het gezamenlijke project in de wijk gestart. 

Aandachtspunten in dit traject zijn onder andere het realiseren 

van een goede samenwerking zodat de cliënt bij (enkelvoudi-

ge) GGZ-hulpvragen vanuit de praktijkondersteuner-GGZ, de 

huisarts of het sociaal buurtteam zo goed mogelijk richting psy-

choloog of psychiater kan worden verwezen. Er is passende on-

dersteuning wenselijk voor het tijdig op- en afschalen van bege-

leiding, zowel professioneel als informeel. En om de crisisdienst 

te ontlasten, wordt er aan gewerkt om een GGZ-specialist op de 

Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp te krijgen.

“De eerste fase van de implementatie van de Blauwe Zorg loopt 

voorspoedig”, geeft Paul Schefman aan. “De voorbereidingen 

vorderen om nieuwe cliënten in de pilotbuurten volgens de prin-

cipes van de nieuwe GGZ op te vangen en te behandelen. De 

totale transformatie behelst echter ook de afbouw van intramu-

rale GGZ. Mensen die nu nog behandeld worden in instellingen 

worden, voor zover dat mogelijk is, teruggeleid naar de wijk. Hier 

worden zij niet alleen voorzien van passende zorg, maar ook van 

een woning, ondersteuning bij het zelfstandig wonen, dagbeste-

ding, noem maar op. Samen met de sociale buurtteams werken 

we aan sterke buurtnetwerken die deze zorg kunnen bieden. Dit 

traject zal heel zorgvuldig moeten gebeuren en vraagt zeker tien 

tot twaalf jaar. Die tijd moet je ook nemen.” 

“Ga je te snel, dan wordt de druk op de samenleving te groot en 

krijg je een tegenbeweging. In het belang van goede GGZ moet 

dit koste wat kost voorkomen worden.”

Voor meer informatie: www.blauwezorg.nl

Bart Bongers, manager GGZ bij ZIO: 

 “Digitalisering maakt zorg op afstand mogelijk”

Een voorbeeld: in een wijk komt een man wonen. Na een 

tijdje in een instelling krijgt hij de kans om zijn leven weer op 

de rit te krijgen. Dit is bij het sociaal team bekend. Maar het 

loopt anders. Eenmaal gesetteld sluit de man zijn gordijnen 

en schaft hij acht honden aan die vooral in de tuin bivakke-

ren. De buren klagen en krijgen zelfs gezondheidsklachten. 

Het sociaal team trekt aan de bel maar er verandert niets. 

Uiteindelijk escaleert de situatie en wordt de man met poli-

tieondersteuning opnieuw opgenomen. Dit voorbeeld illus-

treert wat voorkomen kan worden als je vroegtijdig wijkge-

richte GGZ-begeleiding inschakelt.




