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Niet minder of goedkopere zorg, maar zorg die effectiever 

en duurzamer is ingericht met de vraag van de burger als 

uitgangspunt: dat is de intentie van de pilot Blauwe Zorg in 

de wijk. Huisarts Thea van der Waart en coach Sanny Stau-

der richten zich binnen de pilot op een gezamenlijke aanpak 

van huishoudens met hoge domeinoverstijgende kosten. Zij 

blikken terug op een voortvarend verlopen eerste pilotjaar, 

dat in het teken stond van het ophalen van informatie bij vijf 

gezinnen en hun hulp- en zorgverleners. In 2019 wordt het 

project opgeschaald naar meer gezinnen in de vier pilotwij-

ken Limmel, Nazareth, Wittevrouwenveld en Wyckerpoort in 

Maastricht.

Kunnen jullie een beeld schetsen van de vijf pilotgezinnen?

Sanny: “Dit zijn gezinnen met multi-problematiek. Achter de 

voordeur spelen allerlei problemen, zoals werkloosheid en 

schuldenproblematiek, opvoedvragen, psychische problemen, 

relatieproblemen, vaak te veel om op te noemen. Vanwege de 

complexiteit en variatie aan problemen krijgen deze gezinnen 

zorg en ondersteuning van professionals uit verschillende finan-

cieringskaders. Denk aan de gemeente voor bijvoorbeeld Wmo, 

Jeugdzorg en sociaal-maatschappelijke ondersteuning en aan 

de zorgverzekering voor hun zorgvragen. We zijn gezinnen te-

gengekomen die jaarlijks ruim een ton aan zorg consumeren, 

terwijl ze zelf rond moeten komen van 40 euro in de week. En 

soms zijn er wel 17 verschillende hulpverleners aan het werk. 

Allemaal met de beste bedoelingen, maar zonder goede afstem-

ming of samenwerking omdat de kaders zo verschillend zijn.”

Hoe kan die scheefgroei ontstaan?

Thea: “Elke hulp- of zorgverlener kent de situatie wel dat je op 

het spreekuur een moeder ziet die het allemaal niet meer trekt 

en de vraag of ze hulp krijgt met ‘nee’ beantwoordt. Je zet ver-

volgens hulp in, in eerste instantie laagdrempelig, bijvoorbeeld in 

de vorm van opvoedondersteuning. En dan blijkt de betreffende 

hulpverlener een van de velen te zijn die in het gezin aan het 

werk is. Koppel je deze constatering terug aan de moeder, dan 

hoor je ‘Oh, maar die komt een keer in de week koffie drinken’ 

of ‘Nee, die komt voor een van de kinderen en niet voor mij’. 

Kortom: de zorg heeft zich gestapeld binnen het gezin en het 

ontbreekt aan overzicht en regie.”

Lukt het met Blauwe Zorg die regie te nemen?

Sanny: “In eerste instantie was het de bedoeling om vanuit de 

coachrol tot regie te komen op basis van de ‘Een gezin, een 

plan’-methodiek en om meer afstemming in de zorg en onder-

steuning te organiseren. Gaande de pilot merkten we dat dit nog 

te veel van bovenaf en probleemgericht georganiseerd is. De ge-

zinnen zijn in principe zelf aan zet om stappen te zetten waarmee 

zij een positieve impuls geven aan hun leven. We hebben ons 

plan daarom werkende weg aangepast, door eerst meer inzicht 

te krijgen in hoe de zorg georganiseerd is in de gezinnen én hoe 
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dit ontstaan is. Pas als je zicht hebt op de dieperliggende vra-

gen en patronen, kun je een duurzaam plan maken en patronen 

veranderen.”

Hoe pak je dat aan?

Sanny: “Ik heb per gezin in eerste instantie vijf gesprekken ge-

voerd. Daarin hebben we samen aan de hand van het model van 

Positieve Gezondheid (Huber) in kaart gebracht hoe de afzonder-

lijke gezinsleden waardering geven aan verschillende domeinen 

van het leven. Daarna hebben we door samen met het gezin op 

grote vellen papier te tekenen, inzichtelijk gemaakt wat er speelt 

in het gezin, welke zorg en ondersteuning geleverd worden (ook 

vanuit het Maastricht UMC+) én wat deze zorg en ondersteuning 

brengen. Is dat positief of negatief en waarom? Voor mij was 

het een eyeopener dat het vaak niet eens om de expertise gaat 

die iemand brengt, maar om vertrouwen. Er moet een klik zijn 

tussen het gezin en de hulpverlener om een veranderwens op 

gang te krijgen. Samen zijn we op basis van deze informatie het 

bestaande netwerk rond het gezin gaan ontrafelen en gesprek-

ken aangegaan hoe we dit efficiënter kunnen vormgeven. In dit 

proces zag je bij de gezinnen bewustwording ontstaan van wat 

al die zorg nu eigenlijk kost.”

Wat is er dan veranderd?

Thea: “Ontzettend veel. Van de eerste vijf pilotgezinnen hebben 

we geleerd dat inzicht in de zorgbehoefte al kan resulteren in een 

daling van de hoeveelheid ondersteuning. De coach zorgt ervoor 

dat de juiste zorg en ondersteuning worden ingezet én dat er 

afstemming is tussen de hulp- en zorgverleners. Deze coördina-

tie is cruciaal. Als er voor een kind bijvoorbeeld opvoedingson-

dersteuning wordt aangevraagd, is het goed om te weten of de 

ouders in staat zijn adviezen op te volgen of dat medische of 

psychische factoren dit in de weg staan. Het nieuwe elektronisch 

gestructureerd patiëntenoverleg (eGPO), waarin de huisartsen 

en thuiszorg vanaf 2019 ook digitaal gaan samenwerken, gaat 

ons hierbij verder helpen. In een latere fase sluiten ook andere 

samenwerkingspartners aan.”

Sanny: “De pilot Blauwe Zorg biedt de ruimte om gezinnen voor- 

uit te helpen met wat nodig is, ongeacht financieringsstromen of 

organisatorische belangen. De methodiek van ‘Een gezin, een 

plan’ komt hierdoor pas tot zijn recht omdat hulpverleners meer 

aandacht krijgen voor het gezin als systeem. De eerste resul-

taten van dit project hebben veel hulpverleners, managers en 

bestuurders inzicht gegeven in de manier waarop systemen en 

processen binnen het sociale domein en het zorgdomein op dit 

moment zijn ingericht en biedt handvaten voor toekomstige ver-

betering. Daar zijn we nu met de partijen mee bezig.”

Kijk voor meer informatie en cijfers die inzicht geven in 

deze huishoudens en de geleverde zorg op 

www.blauwezorgindewijk.nl (Project 3).
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