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Maastricht UMC+ 
 

• Één van de acht universitair medische centra in NL:  
• Ziekenhuis én 
• Faculty of Health, Medicine and Life Sciences 

 
 



Onze maatschappelijke opgave 
 

Waarborging kwaliteit en toegankelijkheid van zorg 

Zorgsysteem uit de 20e eeuw voldoet niet meer 

 

 Samen verantwoordelijk voor de 
gezondheidszorg van de 21e eeuw 

 



Ons antwoord… missie 

leveren van de best mogelijke 
zorg 

verbeteren van de 
gezondheid in de regio 

door integratie van 

patiëntenzorg, onderzoek en 
onderwijs 

 

Gezond Leven 



Onze Zorg van de Toekomst 



Pilot in 4 lage SES wijken in Maastricht – Oost   
Onderdeel van één van de negen proeftuinen 
VWS.  
Doel is verbeteren van de Quadruple Aim 
*  Ontschotting van de Domeinen /     
 Financiering 
*  Regie bij Burgers en Professionals 
*  Mét de visie van Positieve Gezondheid 



Visie op (betaalbare) zorg in de toekomst  



Setting 
 
Blauwe Zorg in de Wijk                     Positieve Gezondheid 
‘Gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te 
voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele 
uitdagingen van het leven.’  
(Huber, 2011) 
 
Citizen Science 
Doelen:  
• Stem geven aan buurtbewoners door verhogen van 

‘gezondheid’; kennis weerbaarheid en veerkracht 
• Vergroten van kennis voor beleidsimplementatie 
• Verzamelen van onderzoeksdata 
 

 



Korte inleiding PG: wat is Positieve Gezondheid? 

 
Health’ of ‘Gezondheid’  is nog 
steeds gedefinieerd  met de 
WHO-definitie  
van 1948: 
 
‘A state of complete physical, 
mental, and social well-being and 
not merely  
the absence of disease, or 
infirmity.’ 

 
Sindsdien vaak bekritiseerd, maar 
nooit gewijzigd. 

 
 



Resultaten Kwalitatief Onderzoek 
 

Neem gezondheid niet als doel 
op zich, maar als middel…  
namelijk opdat iemand ‘zijn/haar 
ding kan doen’. 



Waarom zou 
ik daaraan 

meewerken? 

werving 2 trainingen 7 weken data 
verzamelen 3 focusgroepen afsluitende 

ceremonie beleidsuitvoering 



 
 

 
 
 
 
 
 

werving 2 trainingen 7 weken data 
verzamelen 3 focusgroepen afsluitende 

ceremonie beleidsuitvoering 

1ste Training: 
 wat is Positieve Gezondheid? 



 
 

2de 
Training:  
Wat betekent 
Positieve 
Gezondheid 
als je kijkt 
naar je wijk? 
 
 
 
 
 

werving 2 trainingen 7 weken data 
verzamelen 3 focusgroepen afsluitende 

ceremonie beleidsuitvoering 



  
 
 
 
 
  

werving 2 trainingen 7 weken data 
verzamelen 3 focusgroepen afsluitende 

ceremonie beleidsuitvoering 



- Slapen 
- Gezond eten 
- Natuur 
- (on) Gezonde 

huisvesting 
 - Tevredenheid 

- Atmosfeer 
- Kindfulness 
- Controle 

- Eenzaamheid 
- Opvoeding  
- Vertrouwen 
- Gelijkheid en 

eigen inbreng 
- Buurt kenmerken 
- Racisme 

 
- Infrastructuur 
- Balans 
- Armoede 
- (on)veiligheid 
- Trots 

- Bureaucratie 
- Route hulpverlening 
- Verantwoordelijkheid 
- Winkels 

- Clubs en 
verenigingen 

- Communicatie 
- Als persoon 

gezien worden 
- Serieus genomen 

worden 
- De juiste mensen 

aan de juiste tafel 

werving 2 trainingen 7 weken data 
verzamelen 3 focusgroepen afsluitende 

ceremonie beleidsuitvoering 



werving 2 trainingen 7 weken data 
verzamelen 3 focusgroepen afsluitende 

ceremonie beleidsuitvoering 



werving 2 trainingen 7 weken data 
verzamelen 3 focusgroepen afsluitende 

ceremonie beleidsuitvoering 



Hoogtepunten: innovatief, impact én resultaat 

Drievoudig doel:  
• Stem geven aan buurtbewoners door 

verhogen van ‘gezondheid’; kennis, 
weerbaarheid en veerkracht 

• Vergroten van kennis voor 
beleidsimplementatie 

• Verzamelen van  
    onderzoeksdata 
 



 De tips, wat wel en wat niet 

• plan genoeg tijd om voor de werving  
• blijf investeren in contact en 

communicatie 
• investeer in eten tijdens de 

bijeenkomsten; eten verlaagd 
grenzen 

• maak het persoonlijk 
• hou geen strak schema aan, wees 

flexibel 
 



Conclusie 
 
• Citizen Science zet buurtbewoners in hun kracht én verzamelt data. 
 
• Citizen Science is een ultieme samenwerking tussen de 

woongemeenschap, onderzoek, beleid en uitvoering. 
 

• Recente ontwikkelingen mbt buurtparticipatie in Blauwe Zorg in de 
Wijk. 



 
 

Interview met 
2 Gezondheidsambassadeurs in de Wijk  
Froan Verheijden 
en 
Monique Franssen 
  



Bedankt voor jullie aandacht! 
 
Email: 
s.grootjans@maastrichtuniversity.nl 
Twitter:  
@VHC_CAPRHI_UM 
@SannekeGrootja1 
 
info Positieve Gezondheid op de IPH 
website 
https://iph.nl 
info Blauwe Zorg in de Wijk 
https://www.blauwezorg.nl 

mailto:s.Grootjans@maastrichtuniversity.nl
https://iph.nl/
https://www.blauwezorg.nl/
https://www.blauwezorg.nl/
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