
lauwe Zorg In De Wijk is een initiatief van onder andere 
Zorg In Ontwikkeling (ZIO); een eerstelijnszorgorganisatie 
in Maastricht en het Heuvelland. ZIO geeft vorm aan 
een vijfjarige pilot, samen met subsidieverleners 

gemeente Maastricht, VGZ en Provincie Limburg en partners GGD 
Zuid-Limburg, Radar, LEVANTOgroep, Trajekt, Envida, Huis voor 
de Zorg en Universiteit Maastricht. Deze pilot zorgt dat burgers en 
zorgprofessionals zelf aan zet komen vanuit de Positieve Gezondheid-
filosofie en laat de schotten in de financiering van de zorg verdwijnen.’

BEWEGING
‘Blauwe Zorg In De Wijk is veel meer dan een project, het is een 
beweging’, benadrukt Guy Schulpen, medisch directeur van ZIO. 
‘Het is een nieuwe, andere manier van denken over zorg verlenen in 
een buurt. Een gedachtegoed dat is gericht op verbinding met de 
burgers. Door concrete activiteiten en informatie op maat, worden 
burgers meer betrokken bij hun eigen gezondheid, waardoor ze meer 
uitgedaagd worden om zélf actief te zijn in het ontwikkelen van een 
gezonde leefstijl.’

Belangrijke knelpunten in de zorg in wijken zijn de betaalbaarheid 
van zorg en de financiële schotten tussen verschillende regelingen 
waarbinnen zorg aangeboden wordt. Daarnaast zijn tijdgebrek, 
bureaucratisering en het langs elkaar heen werken van diverse 
welzijns-, zorg- en overheidsorganisaties ook voorname hindernissen. 
‘Daarom hebben we met Blauwe Zorg In De Wijk de vraag gesteld: 
wat hebben burgers nodig?’, legt Schulpen uit. ‘In plaats van 
aanbodgericht juist vraaggericht werken; die switch willen we 
realiseren.’

HOGE URGENTIE
De urgentie van Blauwe Zorg In De Wijk is hoog. In de wijken waar de 
pilot loopt, is er sprake van onder meer gezinnen met meervoudige 
problematiek, talloze jongeren die het moeilijk hebben en veel 
ouderen die zorg behoeven. ‘Vooral in gezinssituaties hebben we 
te maken met gezondheidsproblemen die vaak van generatie op 
generatie worden doorgegeven’, licht Schulpen toe. ‘Die trend gaan 
we met deze pilot doorbreken.’
Om de gestelde doelen te behalen, is er binnen Blauwe Zorg In 
De Wijk een aantal deelprojecten opgezet. Zo wordt Positieve 
Gezondheid op de kaart gezet en krijgen zorg- en hulpverleners in de 
wijken training en coaching. Bovendien wordt de integrale aanpak 
van zorg voor kinderen en jongeren versterkt, door de inzet van een 
Praktijkondersteuner Huisarts (POH) Jeugd. Verder wordt er gebouwd 
aan een gezamenlijke aanpak om de zorg voor huishoudens die 
hoge, domeinoverstijgende kosten hebben beter te laten aansluiten 
op hun vraag. Daarnaast lopen er nog andere projecten in de wijken, 
zoals een project om overgewicht bij kinderen aan te pakken.

UNIEKE SAMENWERKING
‘Het is een unieke samenwerking tussen veel verschillende partijen, 
die vaak meerdere domeinen en sectoren overstijgen’, schetst Guy 
Schulpen. ‘Het is bijzonder dat we in deze regio, door dit project en 
door samen de schouders eronder te zetten, een verandering in de 
zorg teweeg kunnen brengen.’

MEER INFORMATIE? 
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Het duurzaam aanbieden van zorg in de buurt, dat is waar het pilotproject Blauwe Zorg In De Wijk naar streeft. Niet met 
minder, maar juist met ánders ingerichte zorg. In 2016 ging dit project van start in de Maastrichtse wijken Limmel, Wyckerveld, 
Wittevrouwenveld en Nazareth. Inmiddels tekenen de contouren van een nieuwe manier van zorg aanbieden zich al af.
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B

Het is een situatie waar geen gezin in terecht wil komen: 
problemen binnen het huishouden, met de kinderen of 
bij de ouders. Gezinnen die dat wel overkomt, krijgen 
daardoor veel verschillende zorg- en hulpverleners over 
de vloer, vaak van verschillende instanties. Blauwe Zorg In 
De Wijk zorgt voor betere afstemming tussen al die zorg- 
en hulpverleners. Judith Corduwener en Sanny Stauder 
praten over hun ervaringen.

‘Door Blauwe Zorg In De Wijk kunnen we de juiste zorg koppelen 
aan de vraag van een gezin en kunnen we de contacten tussen 
alle zorgaanbieders stroomlijnen’, legt Judith Corduwener uit. 
Ze is Praktijkondersteuner Huisarts (POH) Jeugd in de twee 
huisartsenpraktijken in de wijken. ‘Huisartsen krijgen vaak 
specifieke vragen over problemen met kinderen of met ouders. 
Ik kan vervolgens zelf begeleiding bieden of, als een linking pin, 
anderen inschakelen om zo het kind en/of de ouders te helpen.’

Sommige gezinnen hebben te maken met verschillende 
problemen. Met bijvoorbeeld de financiën, met het opvoeden of 
met de gevolgen van een verslaving. Bij deze families komen vaak 
talloze zorg en hulpverleners. ‘Het is belangrijk om al die zorg 
in kaart te hebben en het dusdanig te regelen dat de geboden 
zorg effectiever wordt. Zodat het uiteindelijk beter wordt voor de 
mensen zelf. Via onder andere het Team Jeugd van de gemeente 
Maastricht gaat dat, in de wijken waar de pilot loopt, al een stuk 
beter.’

Sanny Stauder is namens het project coach van huishoudens in 
de buurten waar Blauwe Zorg In De Wijk loopt. ‘Samen met een 
gezin kijk ik welke zorg er nodig is, welke zorg al ontvangen wordt 
en hoe dat tot nu toe verloopt. Helpt de zorg daadwerkelijk? Is er 
duidelijkheid? Is het niet te veel?’

Via de pilot leert Stauder niet alleen wat er voor de specifieke 
gezinnen nodig is, maar ook hoe er een werkwijze ontwikkeld 
moet worden die op meerdere plekken toegepast kan worden. 
‘Ons doel is om te komen tot een integrale werkwijze die het beste 
past bij de vraag van huishoudens én die zorgt dat zorgverleners 
onderling efficiënter gaan werken. Zodat we niet zorg blijven 
stapelen, maar juist tot een beweging komen waardoor dingen 
echt veranderen voor een huishouden.’

Centraal in de werkwijze van Blauwe Zorg In De Wijk 
staat het Positieve Gezondheid gedachtegoed. Positieve 
Gezondheid is een nieuwe, brede manier van kijken naar 
gezondheid, waarbij er een compleet beeld ontstaat van 
hoe het met iemand gaat en hij/zij de handvatten vindt om 
er zélf iets aan te doen. Anita Vermeer houdt zich namens 
de GGD Zuid-Limburg bezig met Positieve Gezondheid.
 
‘Het draait om de samenhang tussen zes dimensies: medisch, 
mentaal, zingeving, kwaliteit van leven, sociale contacten en 
dagelijks functioneren’, legt Vermeer uit. ‘Door in samenhang 
naar de gezondheid van iemand te kijken, zien we meer dan 
alleen de klachten of symptomen van die persoon. Zo kunnen 
we samen met de mensen aan hun gezondheid werken, in plaats 
van enkel te focussen op het oplossen van een ziekteverschijnsel.’
 
Niet alleen is de Positieve Gezondheid-aanpak uiteindelijk beter 
voor de mensen die met gezondheidsproblemen kampen, 
deze manier van werken is meer preventief én gaat ook de 
versnippering in de zorgverlening tegen. ‘Het bevordert absoluut 
de samenwerking tussen zorgverleners’, zegt Vermeer. ‘De 
zorg wordt zo veel beter op elkaar afgestemd, waardoor men 
efficiënter kan werken en kwalitatief nog betere zorg kan leveren.’
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Positieve Gezondheid: 
in samenhang naar 
gezondheid kijken

Blauwe Zorg In De Wijk
Duurzame beweging op weg 
naar een gezonder Maastricht

Programmateam
Blauwe zorg in wijk


