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1.Inleiding 

 

1.1 Achtergrond Blauwe Zorg in de Wijk  

Als onderdeel van een van de proeftuinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport is in 2016 ‘Blauwe zorg in de wijk’ gestart in vier wijken in Maastricht-Oost [1] (Nazareth, 

Limmel, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld). Het doel van Blauwe zorg in de wijk is om betere 

zorg te leveren met dezelfde financiële middelen en om de samenwerking te verbeteren tussen 

bestuurders en professionals. Blauwe zorg in de wijk kan als een beweging worden gezien, 

waarbij bewustwording van gebruik van zorg centraal staat. Dit wordt onder andere gedaan door 

allemaal door dezelfde (Positieve Gezondheid) bril te kijken. Positieve Gezondheid kijkt op een 

holistische manier naar gezondheid en zet de persoon waar over het gaat in de regie. Blauwe 

zorg in de wijk vindt het belangrijk om de burgers die in de wijken wonen actief te betrekken bij 

Blauwe zorg in de wijk. Als onderdeel hiervan is in samenwerking met de Universiteit Maastricht 

en de GGD Zuid-Limburg het project ‘Gezondheidsambassadeurs in de wijk’ gestart in november 

2018.  

1.2  De Gezondheidsambassadeurs, het project 

‘Citizen Science’, oftewel burgerwetenschap, is een manier van onderzoek doen waarbij burgers, 

of niet – wetenschappelijk opgeleide mensen, onderzoek doen. Burgerwetenschap komt veel 

voor bij bijvoorbeeld het meten van luchtkwaliteit, of bijvoorbeeld bij onderzoek naar het 

sterrenstelsel. In de gezondheid (zorg) en welzijn sector wordt burgerwetenschap nog niet veel 

toegepast, terwijl het er wel heel geschikt voor is. Het is aangetoond dat actieve 

burgerparticipatie, bij het doen van onderzoek naar de gezondheid, gezondheid bevorderend is 

voor de participanten en tevens kwalitatief en kwantitatief goede data oplevert voor de input 

van beleid [2].  Het project ‘Gezondheidsambassadeurs in de wijk’ is in zekere zin ook een vorm 

van burgerwetenschap. In het project de ‘Gezondheidsambassadeurs’ zijn 13 inwoners van de 

wijken Nazareth, Limmel, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld getraind in Positieve Gezondheid 

en het bekijken van Positieve Gezondheid in hun eigen wijk. Na de twee trainingen zijn de 

ambassadeurs ongeveer 7 weken op pad gegaan om te kijken naar Positieve Gezondheid in de 



eigen wijk. De vragen ‘wat is gezondheid voor mij en voor (de mensen in) mijn eigen omgeving? 

En wat kan ik zelf doen om mijn eigen gezondheid te verbeteren en van mijn wijk?’ waren hierbij 

leidend. Na 7 weken van ‘onderzoek’ doen in de eigen wijk zijn de ambassadeurs in kleine 

groepjes bij elkaar gekomen om de bevindingen met elkaar te delen. Deze bijeenkomsten zijn 

met toestemming opgenomen, anoniem getranscribeerd en verwerkt tot dit verslag. Naast de 

bevindingen die zijn gevonden in de wijk, is er bij de ambassadeurs ook gekeken of het project 

invloed heeft gehad op de eigen ervaren gezondheid, vitaliteit en trots op de wijk.  

1.3 Achtergrond Ambassadeurs 

De Gezondheidsambassadeurs wonen in Wyckerpoort (n=1), Wittevrouwenveld (n=3), Nazareth 

(n=4) en Limmel (n=5). Er hebben meer vrouwen meegedaan (n=12) dan mannen (n=1). De 

gezondheidsambassadeurs bestaan uit ten minste drie nationaliteiten, namelijk Nederlands, 

Syrisch en Turks. De gemiddelde leeftijd van de gezondheidsambassadeurs is 57 jaar oud 

(variërend tussen 33 en 83 jaar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Resultaten 

2.1 Positieve Gezondheid in de eigen wijk 

De gezondheidsambassadeurs hebben samen 49 mensen geïnterviewd en 50 observaties gedaan. 

Uit deze interviews en observaties zijn meer dan 40 onderwerpen gekomen die de 

gezondheidsambassadeurs met elkaar hebben besproken in de focusgroepen. Deze 

onderwerpen zijn gegroepeerd en ondergebracht in de zes domeinen van Positieve Gezondheid 

(figuur 1). De bevindingen die in dit verslag worden beschreven zijn de bevindingen van de 13 

ambassadeurs, 49 mensen uit de buurt en de 51 observaties. De Gezondheidsambassadeurs 

hebben tijdens de 7 weken van data verzameling met een ‘wijk spinnenweb’ gewerkt. In figuur 1 

staan de (samengevatte) thema’s die aan bod zijn gekomen, en dus belangrijk zijn voor de 

gezondheid in de wijk.  

Figuur 1. Thema’s aan de hand van de domeinen van Positieve Gezondheid 



 

 2.1.1 Lichaamsfuncties 

 

Gezond eten, erop uit gaan, (on) gezonde woningen en slapen 

Bij ‘lichaamsfuncties’ hebben de ambassadeurs gekeken wat er zelf nodig is om fysiek fit te zijn, 

maar ook of de wijk ‘fysiek fit’ is en wat daar voor nodig is. Iedereen weet eigenlijk wel wat er 

nodig is om fit te blijven; voldoende bewegen, gezond eten, lekker fietsen, maar het ook echt 

doen blijft een uitdaging. Er is een verschil tussen intentie (het willen) en gedrag (het ook echt 

doen), hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals bijvoorbeeld zorgen om geld waardoor 

het sporten erbij inschiet. Gezond eten (veel groenten en fruit) werd ook genoemd als belangrijk, 

maar het is af en toe ook lastig als er financieel weinig middelen zijn. Creativiteit en zoeken naar 

aanbiedingen is een oplossing. In Limmel en Nazareth zijn weinig mogelijkheden om (goedkoper) 

te kunnen winkelen, voor grotere boodschappen wordt uitgeweken naar Amby of naar de Aldi bij 

de Noorderbrug.  

Goed slapen is ook gevonden als een belangrijke factor om weer op te laden voor een nieuwe 

dag, geluidsoverlast van bijvoorbeeld de buren kan hierin belemmeren.  

Daarnaast werden een aantal keer de kwaliteit van de woningen genoemd als gezondheid 

bevorderend (als men er graag in woont) of als belemmerend als er factoren zijn die de 

gezondheid schaden ‘ik heb een aantal mensen gesproken die last hebben van schimmelvorming 

in hun woning, in Nazareth, de woningcorporatie lijkt hier niet veel aan te doen, een raam open 

zetten helpt ook niet, mensen ontwikkelen longklachten’ (quote gezondheidsambassadeur)  

 

Groene Loper  

De groene loper nodigt ook steeds meer uit tot beweging, wel werd er opgemerkt dat het 

jammer is dat de loper afbuigt bij Nazareth, waardoor er niet echt verbinding met deze wijk 

wordt gemaakt. Daarnaast kan de loper ook weer voor een onveilig gevoel zorgen omdat het een 

goede plek lijkt om drugs te dealen.   



 

2.1.2 Mentaal Welbevinden 

 

Tevreden zijn, sfeer, kindfulness 

De sfeer in de vier wijken is een veelgenoemde determinant voor gezondheid en is iets wat door 

iedereen anders wordt ervaren. Het verschilt ook erg per straat. Er zijn straten waar veel 

onveiligheid wordt ervaren door directe buren, maar er zijn ook inwoners die hun omgeving als 

prettig ervaren. De sfeer (ervaring) van de wijk is iets wat het mentaal welbevinden van de 

inwoners beïnvloedt, maar je kan ook stellen dat het mentaal welbevinden de sfeer beïnvloedt. 

Een veelgehoord signaal in alle focusgroepen is dat het ‘omkijken’ naar elkaar als erg belangrijk 

wordt gezien, zogenaamde ‘Kindfulness’. Kindfulness staat voor aardig zijn voor jezelf, maar ook 

voor je omgeving. Hieronder valt het omkijken naar je buurman/vrouw, maar ook bijvoorbeeld 

het netjes wegwerken van je afval ‘samen zorgen we voor een mooie buurt, het is een gedeelde 

verantwoordelijkheid’ (quote gezondheidsambassadeur).  

Controle 

Het gevoel van controle over de omgeving en leven is ook iets wat bijdraagt aan het mentaal 

welbevinden bijvoorbeeld ‘heb ik instemming over wie er naast mij komt wonen’? Maar ook 

controle over de eerste levensbehoeften zoals eten, kleding en een dak boven je hoofd.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.3 Zingeving 

 

Eenzaamheid, individualisering, mindset, vertrouwen, gelijkwaardigheid 

Eenzaamheid en individualisering spelen een grote rol bij de bewoners die de ambassadeurs 

hebben geobserveerd en geïnterviewd. Opvallend is dat het niet alleen om ouderen (65+) gaat, 

maar ook om jongeren en alles ertussenin. Opgemerkt werd dat dit niet iets is wat typerend is 

voor de vier wijken, maar iets wat op een globale schaal plaatsvindt (landelijk/ internationaal). 

De trend is dat iedereen werkt (of iets anders doet) en niet meer echt tijd heeft voor een 

oprecht praatje, terwijl hier wel veel behoefte aan is. Of als er geen tijd is voor een praatje, op 

zijn minst een glimlach ‘’ als we morgen allemaal minimaal vijf mensen per dag oprecht vragen 

hoe gaat het of een glimlach schenken, is er al een mooi begin gemaakt’ (quote 

gezondheidsambassadeur). Het vertrouwen in elkaar begint te vervagen, maar moet en mag 

weer terugkomen. Tevens begint allemaal bij de allerkleinsten (de kinderen) ‘Als zij al meekrijgen 

dat het normaal is om elkaar niet te groeten en grof te zijn tegen elkaar, dan is het einde zoek’ 

(quote gezondheidsambassadeur)  

Woonplezier, karakter wijk, racisme 

Alle vier de wijken hebben een geheel eigen karakter en cultuur. Wittevrouwenveld wordt 

ervaren als een plek waar veel reuring is met het Voltaplein en de winkels. Wyckerpoort is 

opgedeeld in twee stukken; het ‘goede’ gedeelte en het ‘minder goede’ gedeelte waar veel 

armoede heerst en een onveilige sfeer. Nazareth wordt over het algemeen ervaren als een 

rustige plek om te wonen, maar een aantal straten worden als zeer onveilig ervaren. Men maakt 

zich ook zorgen om het verdwijnen van de winkels. Limmel heeft een oud en een nieuw gedeelte 

en de bewoners van Limmel delen ‘hun’ wijk met de studenten van de Hotelschool. Dit is niet 

altijd prettig (geluidsoverlast) maar hier worden stappen in gezet. Alle vier de wijken hebben de 

overeenkomst dat de wijken vroeger arbeiderswijken waren waar veel sociale cohesie was. Door 

veel nieuwkomers in de wijk (jonge gezinnen, allochtonen, studenten, sociale huur) voelt de 

(oude) kern dat de sociale cohesie ver te zoeken is. Dit draagt bij aan een afname in woonplezier 



door de ouderen (en de bewoners die er al langer wonen) in de wijk. Elkaar aanspreken, 

waardoor je geen vreemden meer van elkaar bent, wordt genoemd als een oplossing. 

Daartegenover staat wel dat aanspreken ook onveilig kan zijn door de ‘verhuftering’ in de 

maatschappij. Racisme en vervreemding naar elkaar, van autochtoon naar allochtoon, maar ook 

van allochtoon naar autochtoon en van mens tot mens wordt vaker opgemerkt als gezondheid 

belemmerend. Elkaar zien als ‘mens’, elkaar aanspreken (op een niet oordelende manier) kan 

helpen barrières weg te nemen. Ook is er angst voor ‘leegloop’ van de wijk, omdat veel winkels 

lijken te verdwijnen ‘’er mag een boost komen in Limmel/Nazareth om weer leven in de wijk te 

krijgen (quote Gezondheidsambassadeur). De komst van een grote supermarkt in Limmel met 

eventueel een terrasje lijkt hierin bij te dragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 4 Kwaliteit van Leven 

 

Infrastructuur, balans type woningen, onveiligheid, trots op de wijk 

De inwoners van de vier wijken geven aan dat de infrastructuur in sommige delen niet prettig en 

gezondheid belemmerend kan zijn. In Limmel is bijvoorbeeld de brievenbus weg en de 

busverbinding is veranderd, waardoor oudere mensen lastiger in de stad komen. Ook is er een 

onveilige oversteek plaats op de balijeweg. Daarnaast zijn er in Nazareth en Wittevrouwenveld 

een aantal families die onprettige situaties veroorzaken waar volgens de bewoners niet veel aan 

wordt gedaan door de autoriteiten. Dit voelt erg onveilig aan en beïnvloedt de kwaliteit van 

leven. Ook zijn er inwoners die zich wel erg veilig voelen en content zijn met de infrastructuur. 

Daarnaast willen bewoners meer meegenomen worden in de toebedeling van sociale 

huurwoningen. Clustering van bepaalde groepen door woningcorporaties (zowel autochtoon als 

allochtoon) wordt als niet prettig ervan door de bewoners. Door deze clustering is er weinig 

integratie met de nieuwe en oude bewoners waardoor er vervreemding ontstaat. Deze 

vervreemding kan bijdragen aan een verminderde kwaliteit van leven. De ‘trots’ op de wijk wordt 

door iedereen anders ervaren. De een is niet trots op zijn/haar wijk en de ander wel. Welke 

determinanten hier in een rol spelen is complex.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.5 Meedoen  

 

Afname van verenigingen, contact 

Een veelgehoord signaal van de gezondheidsambassadeurs en de door hen (oudere) 

geïnterviewde/ geobserveerde mensen is een afname van de verenigingen in de buurt. Deze 

afname zorgt voor minder contact en sociale cohesie, wat nodig is voor een ‘gezonde’ wijk. 

Daartegenover wordt genoemd dat er ontzettend veel initiatieven in de wijken lopen, maar dat 

veel mensen er niet vanaf weten.  Mocht je willen, kan je bijna elke dag wel een activiteit doen 

(vooral in Nazareth en Wittevrouwenveld). In Limmel wordt een ‘echt gezellig’ buurtcentrum 

gemist, waar iedereen binnen kan lopen en activiteiten georganiseerd kunnen worden.   

Communicatie, de mens achter de ‘mens’, serieus genomen worden 

Er is behoefte om serieus genomen te worden door zorgprofessionals, maar ook door 

autoriteiten. De juiste communicatie is hier belangrijk, open en zonder vooroordeel naar elkaar 

luisteren. Als dit gebeurt is er een evenwichtige relatie en voelen mensen zich in hun waarde. Als 

dit niet gebeurt is het eventwicht in de relatie verstoord en hierdoor ook het gevoel van ‘serieus 

genomen worden’, wat bijdraagt aan een goede ervaren gezondheid.  

De juiste mensen aan tafel 

Bij de determinant ‘meedoen’ werd ook vaker ‘de juiste mensen aan tafel’ genoemd met 

betrekking tot ‘meedoen’ bij beslissingen die worden gemaakt in de vier wijken. Het gaat hierbij 

om het ‘meedoen’ van de bewoners, maar ook om het ‘meedoen’ van de juiste bestuurlijke 

lagen. De ambassadeurs geven aan dat teleurstelling in de overheid/ autoriteiten speelt. 

Inwoners zijn/worden overspoeld met projecten, enquêtes en initiatieven, maar als alle 

bombarie weg is, is de vraag wat er overblijft. Er is behoefte naar een duurzame werkwijze, een 

werkwijze met een lange adem dus.  

 



   

 2.1.6 Dagelijks Functioneren 

 

Winkels 

Bij dagelijks functioneren worden verschillende thema’s genoemd die een belangrijk rol spelen 

bij de ervaren gezondheid. In de eerste plaats worden factoren vaker genoemd die een 

belangrijk rol spelen bij het dagelijks functioneren in de wijk, zoals winkels. In Wittevrouwenveld 

is genoeg winkel mogelijkheid. In Limmel, Nazareth en Wyckerpoort wordt vaker naar andere 

gebieden getrokken om te winkelen omdat het of duurder is of omdat er geen winkels zijn.  

Weg naar de zorg, bureaucratie, gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

De gezondheidsambassadeurs geven aan dat de weg naar de zorg helder en duidelijk moet zijn. 

Zowel bij beginnende ziekte als bij herstel en revalidatie. Ze geven aan vaker tegen te komen dat 

mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en niet weten waar ze aan toe zijn. Deze 

onduidelijkheid voelt niet prettig en is niet bevorderlijk voor de gezondheid. Daar tegenover 

werd ook aangegeven dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om gezond te zijn / 

blijven en te herstellen na ziekte. ‘je kan de beste zorg van de wereld hebben, maar als je zelf niet 

wil of blijft zitten gebeurt er niets’ (quote gezondheidsambassadeur)  

 

 

 

 

 

 



2.2 Effecten Gezondheidsambassadeurs 

Bij de gezondheidsambassadeurs is voorafgaand aan de eerste training en na afloop van de data 

verzamelingsperiode een meting verricht om te beoordelen of de ervaren gezondheid, vitaliteit 

en de trots op de buurt zou toe of afnemen na deelname aan dit (Positief Gezond) project. Tabel 

1 geeft de resultaten weer. We zien dat de gemiddeld ervaren gezondheid met 5% is 

toegenomen, van 65% naar 70% (geef een cijfer tussen de 0 en 10 voor gezondheid). De ‘trots’ 

op buurt is hetzelfde gebleven, namelijk een gemiddelde van een 7 voor alle vier de buurten. De 

vitaliteit van de ambassadeurs, gemeten met de gevalideerde vragenlijst ‘Vita-16’ is gemiddeld 

niet significant toegenomen, echter is er wel een significante toename waar te nemen in de 

dimensie ‘veerkracht’. We kunnen dus stellen dat het project een positief effect heeft op vooral 

de (positief) ervaren gezondheid en de veerkracht van de deelnemers.  

 

 Voormeting (T0) Nameting (T1) Verschil 

Ervaren Gezondheid 65% 70%  > 5%  

Vitaliteit (Vita-16) 61% 62% > 1% 

Veerkracht 55% 70% > 15%  

Trots op de wijk 

(cijfer) 

7 7 0 

 

Tabel 1. Effecten Gezondheidsambassadeurs in de wijk 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Conclusie  

Als we terugkijken naar de vragen ‘wat is gezondheid voor mij en voor (de mensen in) mijn eigen 

omgeving? En wat kan ik zelf doen om mijn eigen gezondheid te verbeteren en die van wijk?’ 

dan zie je dat één antwoord op deze vraag niet gegeven kan worden. Het antwoord is complex 

en bovendien subjectief, want het verschilt per persoon. Een signaal wat wel echt de boventoon 

voerde was het ‘kindfulness’ zijn, goed voor jezelf maar ook voor anderen. Dit omkijken naar 

elkaar, is iets wat als zeer bevorderlijk voor de gezondheid lijkt te zijn voor de 

gezondheidsambassadeurs en de geïnterviewden. En het missen daarvan, dus ook schadelijk. 

Daarnaast is het belangrijk, als er iets veranderd wordt in de wijk, om met de juiste mensen aan 

tafel te zitten om zoveel mogelijk ‘ruis’ te voorkomen. Tevens is het belangrijk dat de stem van 

de bewoners wordt meegenomen in de besluitvorming.  

Tot slot kunnen we concluderen dat deze innovatieve manier van data verzameling voor praktijk, 

beleid en onderzoek succesvol kan zijn in de toekomst. Wie kan beter dan de inwoners zelf van 

een bepaalde wijk of gebied, informatie verzamelen over en vooral van die desbetreffende wijk. 

Daarnaast is de ervaren gezondheid van de deelnemers toegenomen, waardoor je dus ‘twee 

vliegen in een klap slaat’. 

Aanbevelingen 

Dit project en verslag is een eerste aanzet voor blauwe zorg in de wijk om de behoeftes en stand 

van zaken van de inwoners van de vier wijken (door een Positief Gezonde bril) in kaart te 

brengen. Met een aantal thema’s die veel zijn gehoord in de interviews en observaties kan al 

concreet al iets worden gedaan, zowel door Blauwe zorg in de wijk als door andere stakeholders 

die actief zijn in deze vier wijken. Onze aanbeveling is dan ook om met de 

gezondheidsambassadeurs die interesse hebben in een vervolg, concreet te gaan kijken naar 

SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) doelen.  

 

 

 



5.Dankwoord 

Er zijn veel mensen die hebben meegeholpen bij dit project, maar de gezondheidsambassadeurs 

in de wijk willen we natuurlijk uitlichten; dank Abir, Ayse, Astrid, Froan, Jeannette S, Jeannette J, 

Khadouj, Maartje, Marleen, Martje, Monique, Rineke en Romain!  

 

Voor info of contact: 

Mail: s.grootjans@maastrichtuniversity.nl 

Tel: 0031634339819 

 

 

Vlnr: Laura Willems, Sanne Grootjans en Ine Hesdahl 
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