
Een interview met Guy Schulpen, 
directeur van Zorg in Ontwikkeling 
(ZIO) over Blauwe Zorg. Een van 
de proefprojecten in Maastricht-
Heuvelland met zorgverzekeraar 
VGZ, Huis voor de Zorg en azM om 
de kosten van de zorg effi ciënter 
en dus goedkoper te maken, zodat 
zorg voor iedereen betaalbaar blijft.

Waarom heet het Blauwe Zorg?
“Het heet Blauwe Zorg omdat 
we ons hebben laten inspireren 
door het milieu waar een term 
als groene 
stroom ons 
duidelijk heeft 
gemaakt wat duurzaamheid is en 
die duurzaamheid willen ook in de  
Zorg”.

Maar wat is Blauwe Zorg precies?
“In het milieu doen we allerlei 
dingen om de aarde bewoonbaar 

te houden voor onszelf en voor 
onze kinderen. Dat doen we 
niet door minder auto’s te laten 
rijden, maar door auto’s zuiniger 
te laten zijn. Díe gedachte willen 
we ook in de zorg: Hoe houden 
we de zorg nou voor iedereen 
toegankelijk, niet alleen nu maar 
ook in de toekomst? En dan niet 
door minder zorg te leveren, maar 
door met name de zorg op een 
andere manier in te richten. Ik wil 
als burger niet dat het minder 
wordt. Ik wil altijd kunnen blijven 

beschikken over die kostbare 
gezondheidszorg. Maar ik wil wel 
dat het tegen een betere prijs 
gebeurt”.

Hoe merk ik als patiënt dat mijn 
arts meedoet aan Blauwe Zorg?

“Nog meer dan 
in het verleden 
zal de arts met 
de patiënt het 
gesprek aangaan 
óf en welke zorg 
er nodig is. 

De patiënt zal ook concrete dingen 
merken, namelijk dat er een 
specialist uit het ziekenhuis in de 
wijk komt die met de huisarts gaat 
samenwerken om te voorkomen 
dat je in het dure ziekenhuis zorg 
moet gaan krijgen. Of dat er bij 
geneesmiddelen met dezelfde 
werking gekozen wordt voor 
het goedkoopste geneesmiddel. 
Allemaal dus om uiteindelijk de 
zorg effi ciënter te maken en te 
zorgen dat die beschikbaar blijft 
voor iedereen”.

Hoe kan ik als patiënt meedoen 
aan Blauwe Zorg?
“Naast het gegeven dat we binnen 
Blauwe Zorg de aanbieders van 
de zorg gaan aansporen om hun 
zorg effi ciënter in te richten, ligt 
een hele belangrijke oplossing 
in ons eigen gedrag. Uiteindelijk 
zijn we zelf  de gebruikers van 
de gezondheidszorg. Als je dan 
weer naar het milieu kijkt: Op het 
moment dat de verwarming aan 
staat, moet ik het raam niet open 
zetten. Ik moet een spaarlamp 
gebruiken en plastic fl essen breng 

“Ik breng plastic fl essen toch ook naar het milieupark?”

ZIO is een organisatie in Maastricht 
en Heuvelland die de huisartsen, 
fysiotherapeuten en diëtisten in 
de regio bij hun praktijkvoering 
ondersteunt.  Meer informatie over 
Blauwe Zorg? Kijk op www.zio.nl

ik naar het milieupark.  Dat moeten we ook in 
de gezondheidszorg doen. We moeten niet ’s 
avonds naar een huisartsenpost gaan, als het 
ook overdag kan tegen lagere kosten.  Maar ook 
zullen we minder gebruik moeten gaan maken 
van de specialistische en veel duurdere zorg in 
bijvoorbeeld het ziekenhuis. Het grootste deel 
van vragen en klachten van patiënten kan in 
de huisartspraktijk goed behandeld worden. 
Hierdoor blijft professionele zorg dichtbij huis 
en kunnen ook de kosten beheersbaar blijven. 
Het gaat dus om het eigen gedrag, waardoor 
de patiënt ook meewerkt aan Blauwe Zorg. Dit 
bepaalt uiteindelijk of Blauwe Zorg een succes 
gaat worden”.

HOE U KUNT MEEWERKEN 
AAN BLAUWE ZORG
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