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Programma

11u00 Opening en welkom - Prof.dr. Marja van Dieijen-Visser

11u15 Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio -

Prof.dr. Albert Scherpbier

11u30 Van Ziekenhuis naar Beweeghuis - Prof.dr. Lodewijk van Rhijn & 

Drs. Pie Castermans

11u45 Your Coach Next Door; trendbreuk in de gezondheid van kinderen in 

Limburg - Dr. Anita Vreugdenhil & Drs. Thomas Gelissen

12u Pauze

12u30 De Nieuwe GGZ - Prof.dr. Bart Rutten & Mr. Paul Schefman

12u45 Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg - Dr. Hilde Verbeek & 

Drs. Roger Ruijters

13u00 Data laten werken voor de gezonde Limburger - Prof.dr.ir. André Dekker & 

Ir. Bob van den Berg

13u15 Voortbouwen aan Brightlands - Prof.dr. Rianne Letschert

13u30 Afsluiting - Merlijn Huntjens, aansluitend vertrek Preuvenemint



Onderzoek & Innovatie met 
en voor de gezonde regio

Think globally, act locally

Albert Scherpbier



De basis blijft
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Leveren van de best 

mogelijke zorg

en

verbeteren van de 

gezondheid in de regio

door integratie van

patiëntenzorg, onderzoek 

en onderwijs.

Missie en visie Maastricht UMC+
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• Verbinden van zorg, onderzoek, 

zorg en onderwijs  en leefstijl

• Preventie programma’s 

voor duurzame zorg 

• Focus op academische zorg

• Maastricht UMC+ als 

netwerkorganisatie samen met  de 

regio

Strategie Maastricht UMC+
Gezond leven



1. Gezondheidsraad (2016):

• Onderzoek waar je 
beter van wordt

Spiegelen aan de landelijke ontwikkelingen

Strategie Gezond Leven

6

2. VWS (2018)

• De juiste zorg op 
de juiste plek

3. NFU (2019)

• Onderzoek en innovatie met 
en voor de gezonde regio



Onderzoek en innovatie
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• Invulling adviezen uit ‘Onderzoek 

waarvan je beter wordt’ en ‘De 

juiste zorg op de juiste plek’, 

implementatie

• Benoemen concrete acties

• Veranderende rollen partijen in de 

regio, brede samenwerking, 

‘co-creatie’

met en voor de gezonde regio



aan Gezond Leven

Wij werken al samen in de regio
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Onze kracht

• Enige UMC dat tevens ziekenhuis 
voor stad en streek is

• Geïntegreerde faculteit: FHML 

• Verbinding onderzoek, onderwijs en zorg: 
Innovatiecirkels

• Nauwe relatie 1e lijn

• Transmurale zorg / 1,5e lijn

• Veel onderzoek op gezondheidsbevordering
en preventie

• preventie en Onderzoek van 
0e tot 3e lijn
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Innovatiecirkel Neuromodulatie

Minder bijwerkingen 

bij behandeling

Deep Brain Stimulation

als succesvolle 

behandeling van o.a. 

Parkinson en pijn

Waar in de hersenen 

moeten we zijn?

Lokaliseren hersenfuncties 

met 7/9 Tesla fMRI (Brains 

Unlimited)

Anticiperen op 

demografische 

ontwikkelingen

Neuropsychiatrische en 

degeneratieve 

aandoeningen worden 

behandelbaar

Hoe beïnvloeden we de 

werking van 

hersengebieden?

Verfijnde technieken 

neuromodulatie

Onderzoek hersenfuncties 

op celniveau
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Brightlands

Kennis toegankelijk en breed toepasbaar 

maken

Gezondheidsbevordering door 

economische valorisatie 

Ook samenwerken met bedrijfsleven 

en overheid



Transmurale zorg
1½ lijn, stadspoli samen met huisartsen 
en 16 specialismen

van de 0e tot 3de lijn

Wij bieden het hele palet
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https://www.blauwezorg.nl/


• Sterk gericht op gezondheid, preventie 

en hieraan verbonden onderzoek (de 

‘+’)

• Als UMC+ een bijzondere positie

• Samenwerken in de regio zit in 

ons DNA

Uitgangssituatie benutten:

• Academische motor van de regio 

nadrukkelijker oppakken: inhoud, 

methodiek en infrastructuur 

• Samenwerking verder verbeteren 

met o.a. burgers, patiënten, private 

partijen

• Kwartiermaker

• ‘Regionale Agenda’ initiëren 

• Goede voorbeelden (nog) beter 

etaleren

Wat betekent dit voor het Maastricht UMC+?
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Samen met de regio

Wat gaan we doen?
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Oproep: ideeën voor de gezonde regio
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Drs. Pie Castermans, huisarts 

Gezondheidscentrum dr. Van Kleef

Prof. Dr. Lodewijk van Rhijn,  orthopedisch 

chirurg Maastricht UMC+, hoofd afdeling 

orthopedie

Van ziekenhuis naar Beweeghuis



Inhoud ‘Van ziekenhuis naar Beweeghuis’

• Waarom deze beweging?

• Perspectief patiënt & maatschappij

• Op weg naar het Beweeghuis

• Zorgcontinuüm

• Perspectief huisarts

• Perspectief medisch specialist

• Het Beweeghuis

• Resultaten

• Samenvatting



Waarom deze beweging?

Perspectief maatschappij & patiënt

• Bewegen heeft bewezen 

invloed op vóórkomen en 

voorkómen van 

chronische ziekten*

Bron: Beweegrichtlijnen 2017, 

Gezondheidsraad



Waarom deze beweging?

Perspectief maatschappij & patiënt

Gezondheid populatie Zuid-Limburg slechter dan gemiddeld in NL



Waarom deze beweging?

Perspectief maatschappij & patiënt

2015: klachten 
bewegingsapparaat

• op één na meest 
voorkomende klachten in 
huisartspraktijk

• op één na meest 
voorkomende reden voor 
arbeidsongeschiktheid

Prevalentie van aantal mensen met een bepaalde aandoening: 2015 – 2040

Bron: Volksgezondheid 

Toekomst Verkenning 

2018, RIVM



Op weg naar het Beweeghuis

Zorgcontinuüm

Doelen

Mensen optimaal laten bewegen en in beweging houden

Continuüm van gezondheidsbehoud, -bevordering en -herstel

Huisarts             Beweeghuis  MUMC+



Op weg naar het Beweeghuis: 

Perspectief huisarts

Doelstelling

Het optimaliseren van de huisartsenzorg 

waarbij een betere gezondheidstoestand van 

de patiënt, betere kwaliteit van zorg bij lagere 

of gelijke zorgkosten wordt nagestreefd 

(triple aim).

 Pluspraktijk regio Maastricht-Heuvelland

 Maastricht sport, 0,5e lijn

 Samenwerking huisartsen met orthopedie MUMC+,1,5e

lijn



1. Patiënt empowerment 2. Doelmatiger zorg 3. Wijkgerichte zorg 4. Lean

werken

1.1 Positieve gezondheid 2.1 Doelmatig voorschrijven 3.1 Samenwerking in de 

wijk

Lean

werken

1.2 Leefstijlcoach (Maastricht

Sport) 

2.2 Doelmatiger aanvragen 

diagnostiek

3.2 Ouderenzorg Lean

werken

1.3 Digitale koppeling met 

HAP 

2.3 Verwijzen naar stadspoli 3.3 Jeugdzorg Lean

werken

1.4 E-Services 2.4 Doorverwijzen basis of 

specialistische GGZ

3.4 Wijkteams GGZ Lean

werken

1.5 Advanced care planning 2.5 Praktijkvariatie Lean

werken

1.6 Patiëntgericht gesprek 2.6 Zorg conform richtlijnen Lean

werken

2.7 Consultatie specialist Lean

werken

PlusPraktijk RHZ: Speerpunten en interventies*

*Alle interventies zijn verplicht. Per interventie wordt een 5-jarenplan opgesteld.



Maastricht sport

Samenwerking huisartsen en fysiotherapeuten

Meer Bewegen!

• Groeiende aandacht van huisartsen voor noodzaak tot bewegen: 
stappentellers, wandelgroepen, Bewegen op recept, GLI

• Gezamenlijke aanpak met maatschappelijke partners in de wijk is 
noodzakelijk: 0,5e -lijnszorg



Op weg naar Beweeghuis

Perspectief  huisartsen & orthopeed

• Carrousel (Lancet 1995)

• Nascholing

• Meet and greet

• Artrose-zorgpad

• Stadspoli  1,5e –lijnszorg
• Spreekuur medisch specialist & kaderhuisarts

• Gestandaardiseerde intake, diagnostiek en advies

• Gebruik maken van keuzehulp-kaarten & Samen 

Beslissen

• Netwerk van gecertificeerde paramedici



Op weg naar Beweeghuis

Perspectief medisch specialist MUMC+

• Langdurige samenwerking orthopedie en 1e lijn 

• Unieke combinatie 2e- en 3e-lijnszorg in 

Nederland

• Excellente praktijkvariatie

• “Onderzoek dat er toe doet”: Academische 

kennis over het voorkómen, zelf managen en 

evidence based behandelen van 

beweegklachten bereikt onvoldoende de 1e lijn

en de patiënt (conclusie Gezondheidsraad 

oktober 2016)

Conclusie: wij kunnen daarin het verschil maken



Op weg naar het Beweeghuis

Perspectief medisch specialist MUMC+

Tweedelijnszorg orthopedie: Resultaten tot nu toe

• DOT-prijzen liggen gemiddeld 7,5 % hoger dan landelijk 

gemiddeld

• Orthopedie:  zeer lage praktijkvariatie*, gewogen 

gemiddelde ratio MUMC vs landelijk = 0.69

* Bron: Vektis praktijkvariatie 2017 (data 2015)

De 2e-lijns zorgkosten orthopedie in het MUMC+ zijn 20% 

lager dan het landelijk gemiddelde.



Het Beweeghuis

Radicaal anders

• Continuüm van zorg: bestaande lijnen worden geïntegreerd. 

• Alle 2e lijns orthopedische en reumatologische patiënten 

worden behandeld  in het nieuwe 1,5e lijns-Beweeghuis-

netwerk.

• Focus op positieve gezondheid / functieherstel, niet op 

ziekte.

• Eventuele operatie is slechts een onderdeel in totale aanpak.

• State-of-the-art academische kennis & zorg toegepast in 

1,5e-lijn

• Kennis- en innovatiecirkel

NFU: Proeftuin Academie met en voor de regio



Het Beweeghuis: Patient journey map

Legenda

1e lijn, Blauwe Zorg

1½+ lijn, Beweeghuis

3e lijn, MUMC+

1e lijn

Huisarts

PlusPraktijk

1,5e lijn

Stadspoli

1e lijn

Huisarts en oefentherapeut

1,5+ lijn

operatie-

indicatie?
• Behandelplan

• Keuzewijzer

3e lijn

MUMC+ Specialty Bewegen

conservatieve 

behandeling

operatieve 

behandeling
• BiBo +

bewegings-

beperking

meer en beter

bewegen

Kennisplatform: onderzoek & onderwijs

MUMC+, CAPHRI, Universiteit Maastricht
• Zorgevaluatie o.b.v. big data / eHealth

• Onderzoek naar (nieuwe) behandelingen en kosteneffectiviteit

• Onderwijs aan professionals en voorlichting aan burgers

1. Zorgvraag 

2. Triage

3. Samen 

beslissen

Informatie via website, digitaal platform, 

eHealth, gespecialiseerde oefentherapeut, etc.
75%

5%

20%0,5e lijn

Maastricht 

Sport



Het Beweeghuis: Drie delen

Het Beweeghuis: Patient journey map

Legenda
1e lijn, Blauwe Zorg
1½+ lijn, Beweeghuis
3e lijn, MUMC+

1e lijn

Huisarts
PlusPraktijk

1½e lijn
Stadspoli

1e lijn
Huisarts en oefentherapeut

1½+ lijn
operatie-indicatie
• Behandelplan
• Keuzewijzer

3e lijn
MUMC+ Specialty Bewegen

conservatieve 
behandeling

operatieve 
behandeling
• BiBo +

bewegings-
beperking

meer en beter
bewegen

Kennisplatform: onderzoek & onderwijs
MUMC+, CAPHRI, Universiteit Maastricht
• Zorgevaluatie o.b.v. big data / eHealth
• Onderzoek naar (nieuwe) behandelingen en kosteneffectiviteit
• Onderwijs aan professionals en voorlichting aan burgers

1. Zorgvraag 
2. Triage
3. Samen beslissen

Informatie via website, digitaal platform, eHealth, 
gespecialiseerde oefentherapeut, etc.

75%

5%

20%

15

0,5e lijn
Maastricht 
Sport

 Platform voor patiënten, incl. eigen 

dossier

 Netwerk van gecertificeerde 

zorgverleners

 Gestandaardiseerde intake en 

behandeling met minimale dataset

 Naar voorbeeld van Parkinsonnet.nl

 1,5+-kliniek: kliniek zonder polikliniek

 ‘Oefentherapeut in the lead’

 3e lijn voor complexe zorg

 ‘Onderzoek waar je beter van wordt’

 Kwaliteitsborging

 Professionalisering 1,5e lijnszorg

 Triple aim

 Proeftuin voor landelijke verspreiding

Beweeghuis.nl
Beweeghuis Kliniek

Beweeghuis Onderzoek & Opleiding



Resultaten Stadspoli orthopedie

• 75 % van de patiënten met gewrichtsklachten blijft in de 

1e lijn na consult Stadspoli 

• 90 % van de patiënten met rugklachten blijft in de 1e lijn 

na consult Rugpoli

• Patiënttevredenheid hoog: 89%

• Substitutie 2018: 1000 NP per jaar 

(Stadspoli     - MUMC+    )



Samenvatting Beweeghuis

• Klachten bewegingsapparaat nemen fors toe

• Zorg betaalbaar en toegankelijk houden

• Faciliteren zinnige en zuinige zorg die mensen mobiel 

houdt

• Academische kennis en zorg dicht bij patiënt

• Zorgcontinuüm 0,5e - 1e - 2e - 3e lijn





Your Coach Next Door - trendbreuk

in de gezondheid van kinderen in Limburg

Dr. Anita Vreugdenhil, 

Kinderarts Maag-,darm- en leverziekten 

Maastricht UMC+, Founder COACH

Drs. Thomas Gelissen, 

programmamanager Programmabureau 

Trendbreuk Zuid Limburgse gemeenten
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https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronische-ziekten-

en-multimorbiditeit/regionaal-internationaal/regionaal#node-eén-meer-

langdurige-ziekten-aandoeningen-ggd-regio



Overgewicht tijdens zwangerschap = hoog risico op:

• Zwangerschapsdiabetes

• Zwangerschapshypertensie

• Miskraam

• Vroeggeboorte

• Kunstverlossing

• Slechte start

• Ziekenhuisopname

• Hoog geboortegewicht

• Ziekten van het kind

op latere leeftijd



Voorstadia chronische ziekten bij kinderen met 

overgewicht en obesitas in de regio Zuid Limburg

50% voorstadium

suikerziekte

45% vetstofwisseling

verstoord

10% hoge bloeddruk

20% beginnende

nierziekte

80% slaapapneu

45% leververvetting

> 50% OBESE KINDEREN HEEFT 1 OF MEER VOORSTADIA VAN CHRONISCHE ZIEKTEN 



COACH clinic

COACH academy

COACH network

Centre for Overweight Adolescent and

Children’s Healthcare

COACH research



Huisartsen

Ziekenhuizen

ZO-NL



Huisartsen

Ziekenhuizen

ZO-NL

















Paul Schefman

LEVANTOgroep

Bart Rutten

Maastricht UMC+

van samenwerking naar coöperatie:

De Nieuwe GGZ in Zuid Limburg



Inhoud van de presentatie

• Inleiding “No health without mental health”

• De Nieuwe GGZ

– Ontstaan (van samenwerking naar coöperatie) en 

doelstellingen

– Aanpak



“No health without mental health”

Lancet. 2007

Figuur 1. Bijdrage van ziekte-types aan de sociaalmaatschappelijke impact in de wereld in 2005

(op basis van disability-adjusted life-years bij niet-overdraagbare aandoeningen)

Vikram Patel



Huber. Lancet.



Limburg heeft hoge cijfers wat betreft GGZ 

problematiek

• Sterk hogere prevalentie-cijfers van psychische stoornissen en hogere 
consumptie van zorg:

• 15% meer gebruikers

• 50% meer cliënten met ernstige en complexe psychische
stoornissen

Zuid-Limburg scoort erg hoog (i.e. slecht)

Zorgorganisatie: intrede van marktwerking: 

• versnipperd aanbod van zorg

• een zeer hoog aantal aanbieders in gespecialiseerde setting

• onvoldoende afstemming tussen zorgaanbieders met soms 
concurrerende belangen

• veel druk op zorg voor ernstige en complexe problematiek

• hoge wachttijden

• ontevredenheid bij cliënten en bij hulpverleners.

Grote uitdagingen voor de GGZ



taking up the challenges

Zuid Limburg goed op weg naar trendbreuk 

op het gebied van zorg en participatie



• Positieve Gezondheid

• Proeftuinen Blauwe Zorg, Mijn Zorg, Anders Beter

• Lump sum/Populatiebekostiging Parkstad gemeentes 

• Krachtenbundeling in diverse gemeentes waaronder 
Maastricht/Malberg

• Casuïstiek/pos gez benadering Sittard

• Persoonsvolgende bekostiging VenV

• Samenwerking campussen

• De nieuwe GGz pilots en structurele meerjaren
samenwerking

• Pact van Terworm

• Experiment wijkverpleegkundigen etc.

Groot aantal fundamentele vernieuwingen en 

pilots



Rode draad

Triple Aim doelstellingen

• Bevordering (positieve) gezondheid burger

• Toegevoegde waarde voor burger

• Lagere kosten per burger



GGZ in Limburg: behoefte aan insteek gericht op

• Positieve gezondheid

• Leefwereld centraal

• Eigen kracht en zelfregie centraal

• Ontschotting

• Samenwerking /co-creatie/white label

• Overzichtelijk speelveld

• Terugdringen bureaucratie

• Output-gerichte bekostiging (bijv. lumpsum of populatiegebonden)

• Andere vormen van besturing (bijv. coöperatie)

• Veel meer afstemming van de zorg met participatie (voorkomen overerving, 
basisinkomen, combi richting werk etc.) maar ook met onderwijs en 
huisvesting

• Verandering in: 



Voorbeelden Zwerfkeien in de zorg-vijver

• De Nieuwe/blauwe GGz

• Blauwe Zorg in de wijk

• Coöperatie Heerlen Stand-By



Initiatie van de De Nieuwe GGz



De Nieuwe GGz

• Landelijke beweging geinitieerd door UM/MUMC+ met regionale

partners; volledige transformatie en kanteling naar de wijk van GGz

cure en care

• Vertaling op Zuid Limburgs Niveau:

• Positieve gezondheid

• Wijk-georienteerde organisatie van hulp/zorg

• Ervaringsdeskundigheid

• E-Health



Ontstaansgeschiedenis

De Nieuwe GGz (DNG) Zuid Limburg

• Ambitiedocument

• Samenwerkingsovereenkomst

• Afspraken governance

• 3 pilots 

• Tentatieve bucase

• Coöperatie DNG Zuid Limburg per 1 aug 2019  



Coöperatie De Nieuwe GGZ – Zuid Limburg

• Open construct op Zuid Limburgs niveau waarbij iedere zorgaanbieder die 
ambitiedocument, samenwerkingsovereenkomst en governance onderschrijft kan 
aansluiten. 

• Het bestuur wordt gevormd door de RvB leden van de huidige 11 partners.

• DNG haakt aan bij de subregionale overlegstructuren van Maastricht/Heuvelland, 
Westelijke Mijnstreek en Parkstad

• 11 Partners:

• Mondriaan

• Met-GGZ

• LEVANTOgroep

• Leger des Heils

• Zuyderland

• MUMC+

• Huisartsenorganisaties (ZIO, HOZL , Meditta)

• Burgerkracht

• Youz

• In afstemming met gemeentes, zorgverzekeraars en andere netwerk-partners



Lange termijn financiële ambities en 

tijdslijn van De Nieuwe GGZ Zuid-Limburg

Zorgverzekeringswet: daling met minimaal 14 miljoen op jaarbasis

WMO: daling met minimaal 11 miljoen op jaarbasis

Tijdslijn: 
• Lopende pilots vanuit samenwerkingsverband

• Start cooperatie met wetenschappelijk evaluatie

• Evaluatie: per jaar en per 4 jaar

• Onderbouwing voor de beoogde concrete omkanteling na 8-12 jaar



Aanpak: doorontwikkeling in de coöperatie -

ontschotten

• Domein-overstijgend

• White-label

• Integraal

• Brede Basis

• Cure & Care

• 1 entiteit die 

behandelovereenkomst 

aan gaat

• ontschotting



Gespecialiseerde zorg-silo’s bevinden zich vaak 

in verschillende instellingen met ieder een eigen 

toegangspoort

Zorg-organisatie

Integraal aanbod, 

met op- en af-schaling van zorg 

naar gelang noodzaak/behoefte

ontschotting



De GGZ-piramide in DNG 

,

hoog specialistische 

GGZ modules

Multidisciplinaire aanpak door 1 team; 

d.m.v. brede inzet, consultatie en 

betrekken van geïndiceerde 

specialistische modules

brede insteek, dynamisch 

op/afschalen uitgaande van het GGZ 

team GGZ-team met aansluit 

Sociaal Team
huisartspraktijk

Wijk

Volledig ontschotting

Plaats/uitvoering

Vorm

gecentraliseerde 

specialistische setting

Psychiater

SPV (GGZ & SD)

Gedragswetenschapper (GZ-psycholoog, Klinisch 

Psycholoog, Psychotherapeut)

Huisarts & POH-GGZ

Brede inbreng Sociaal Team (Maatschappelijk Werk etc.)

Ervaringsdeskundigen (Zvw & SD)



Pilots van De Nieuwe GGZ (DNG)

3 DNG pilots in de regio:    

• Centrum Gemeente Maastricht/VGZ: Nieuwe GGz/Blauwe GGz. 

Wittevrouwenveld/Limmel/Nazareth/Wyckerpoort

• Centrum Gemeente Heerlen / CZ /STAND-BY!/Mijn Zorg Hoensbroek; 

integrale wijkaanpak (centrum)

• Gemeente Sittard Geleen / CZ /Anders Beter. De Baandert/Munstergeleen



Patiënt centraal

Positieve Gezondheid

Omgaan met gezondheidsklachten

en problemen

Versterken van weerbaarheid

Persoonlijk en maatschappelijk herstel

Maatschappelijk participatie

Persoonlijk contact met huisarts

Consultatie

Crisis laagdrempelig (kantooruren)

Geen voordeur, geen selectie

Geen wachtlijst

Minder verwarde personen

Minder mensen tussen wal en schip

Bak et al., Mondriaan Visie document 2019

Liever eerder dan later 

Ruimte voor persoonlijk verhaal & perspectief

Normalisatie van klachtenpatroon 

Betrekken familie & sociale context 

Indien nodig: diagnostiek & behandeling 

Inzet op maatschappelijk herstel vanaf dag één 

Samenwerking GGZ en Sociaal Domein 



Aanpak in pilots
Patiënt centraal

Positieve Gezondheid

Omgaan met gezondheidsklachten

en problemen

Versterken van weerbaarheid

Persoonlijk en maatschappelijk herstel

Maatschappelijk participatie

Persoonlijk contact met huisarts

Consultatie

Crisis laagdrempelig (kantooruren)

Geen voordeur, geen selectie

Geen wachtlijst

Minder verwarde personen

Minder mensen tussen wal en schip

Bak et al., Mondriaan Visie document 

2019

Liever eerder dan later 

Ruimte voor persoonlijk verhaal & perspectief

Normalisatie van klachtenpatroon 

Betrekken familie & sociale context 

Indien nodig: diagnostiek & behandeling 

Inzet op maatschappelijk herstel vanaf dag één 

Samenwerking GGZ en Sociaal Domein 



Een aantal resultaatgebieden

Kwaliteit Zo hoog mogelijk

Kosten Gaan naar beneden

Snelheid Wachttijden liggen onder het landelijk 

gemiddelde

Betrouwbaarheid Zorg is aanwezig en de dienst die geleverd 

wordt kent een hoge mate van continuïteit

Flexibiliteit Er is een goed afgestemde mogelijkheid van 

aanpassing van het zorgprogramma

Duurzaamheid De zorg is niet alleen duurzaam in het resultaat 

voor de cliënt, maar ook ecologisch duurzaam

Medewerkerstevredenheid Die is hoog

Veiligheid Geen/weinig incidenten



Werkgroep “monitoring en evaluatie”

• Evaluatie is essentieel onderdeel van de coöperatie

• Werkgroep Evaluatie 
(betrokkenheid van o.a. vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie en vakgroep Health Services Research 
van MUMC+). 

• Formuleren van beantwoordbare onderzoeksvragen

• Dataverzameling uit verschillende bronnen, integratie, analyse en 
bruikbare stuurinfo

 uitdaging-> ‘data laten werken’ Andre Dekker en Bob van den Berg

• Wetenschappelijk onderzoek, opleiden van professionals van de 
volgende generatie

• Disseminatie van de opgedane kennis



Conclusies

• De regio heeft sterke uitdagingen in de GGZ

• De Nieuwe GGZ heeft zich in onze regio ontwikkeld van een 

samenwerkingsverband in de GGZ naar de coöperatie

• Succesvol door innovatie in netwerk-verband; gericht op zorg, gekoppeld aan 

onderzoek en opleiding

• DNG in Zuid-Limburg zet de trend voor de (inter)nationale GGZ

• Voorstel voor regionale kennis- en innovatie-agenda: 

• breder regionaal samenwerkingsnetwerk op terrein van zorg, onderzoek 

en opleiding in de GGZ 

• samenwerking met expertise in datasciences en E-health platforms



Dr. Hilde Verbeek
Universitair Hoofddocent vakgroep Health Services Research

Vice-voorzitter Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

Drs. Roger Ruijters, MBA
Voorzitter Raad van Bestuur Envida

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-

Limburg



Wie zijn we… 

…en wat doen we? 



1998



2019



Samenwerking met vele partners



Wat doet de AWO-ZL? 

Met wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan:

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van werk



Thema’s onderzoek



Hoe doen we dat?

© Vivantes | APA foto



Drijvende kracht: Wederkerige Linking Pins



Interdisciplinariteit

Kerndisciplines

Ouderenzorg

Ouderengeneeskunde

Verplegingswetenschap

Sociale Gerontologie

Psychologie

Ergotherapie

Fysiotherapie

Klantgerichte dienstverlening

…



Wat levert het op?



Think globally…

Start Leeds University Living Lab: NICHE

Nurturing Innovation through Care Home Exellence



…act locally 

Regionale kennis-en innovatie agenda: 

Samenwerking Euregio

Zorgomgeving & technologie

Opleiding en medewerkers over organisaties



Wat levert het op?

AWO-ZL als voorbeeldmodel

Team Science

Praktijk, onderwijs & onderzoek

Wetenschappelijke impact

Maatschappelijke impact 



Structurele financiering 

1. Wetenschappelijke ontwikkeling implementatie kennis

in praktijk

2. Methoden beschikbaar stellen voor de sector

3. Verbinding tussen kennisontwikkeling en integratie in 

het onderwijs



Meerwaarde academie in praktijk



Partners AWO-ZL:





Bob van den Berg, CBS

André Dekker, MUMC+/MAASTRO

Data laten werken 

voor de gezonde Limburger



Data laten werken voor de gezonde Limburger

1. Gezondheidsdata beschikbaar maken voor onderzoek 

(Andre)

2. Data laten werken voor de gezonde Limburger

CBS-MUMC+ Projecten (Bob)



Gezondheidsdata beschikbaar 

maken voor onderzoek



Personal Health Train (vorig jaar)

Data delen is moeilijk vanwege privacy, politiek, grootte etc.

Oplossing: Breng de vraag naar de data i.p.v. de data naar de vraag!



Brede steun



Horizontale Partities

Data elementen
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Verticale Partities

Data elementen CBS

L
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MUMC+

Van Soest et al., Using the Personal Health Train for Automated and Privacy-Preserving Analytics on Vertically Partitioned Data, doi:10.3233/978-1-61499-852-5-581



Waarom willen we dit eigenlijk?

Wat maakt mensen ziek?



Data laten werken voor de 

gezonde Limburger

CBS-MUMC+ Projecten



Suikerziekte

Wie: MUMC+, CBS, UM-IDS, Nationale WetenschapsAgenda (NWA)

Wat: Bepalen sociaaleconomische determinanten van incidentie en beloop van suikerziekte 

op basis van data van CBS en klinische data van De Maastricht Studie

Hoe: Juridische en technische infrastructuur (Trusted Secure Environment): combineren 

van data zonder inzicht in elkaars data. 



Chronische ontstekingen van het maag-darmkanaal 

(Inflammatory Bowel Disease - IBD)

Wie: MUMC+, CBS, Zuyderland, CZ, TNO, Brightlands SSC (Techruption)

Wat: Bepalen kosteneffectiviteit van de IBD Coach (M. Pierik – vorig jaar) 

door combineren van DBC data van CZ met klinische en sociaal 

economische data van Zuyderland (nu) en MUMC+ en CBS (gepland) 

Hoe: Blockchain & Secure Multiparty Computation (sMPC)



Hart- en Vaatziekten

Wie: MUMC+, CBS, UM-Institute of Data Science, Huisartsen 

Oostelijk Zuid-Limburg, Sananet B.V., MAASTRO Clinic

Wat: Preventie van Hart- en Vaatziekten

Hoe: Data infrastructuur -> Kunstmatige Intelligentie -> 

Personalized Coaches



Samenvatting

Een gezonde en 

duurzame

regio in een 

technologische, 

data-gedreven

samenleving

CBS en MUMC+ werken samen aan een infrastructuur voor regionale gezondheid 

gerelateerde data voor gebruik in zorg, onderzoek, beleid en door de Limburger zelf op 

een manier die de privacy optimaal beschermt

De relatie met regionale kennis- en innovatie agenda en Brightlands is evident!

 Regionale netwerken

 Relevante data

 Zorgvuldig gecombineerd 

en geanalyseerd



Voortbouwen aan Brightlands
De inzet van de UM voor 2020-2026

Prof. dr. Rianne Letschert,

Rector Magnificus Universiteit Maastricht



Brightlands campussen

Onderzoek Onderwijs
Innovatie

& 
Valorisatie

Community

Industrie



Brightlands Chemelot Campus

Smart materials and sustainable 

production of chemicals

92

2.005

Brightlands Campus Greenport Venlo

Food and healthy nutrition

600

436

Brightlands Maastricht Health Campus

Regenerative and precision medicine, 

innovative diagnostics

126

9.553

7.057

Brightlands Smart Services Campus

Data science and smart services

650

450

52

80

848



Brightlands; het fundament

Community

• Vier campusorganisaties die ‘up and running’ zijn

• Commerciële partners in campusorganisatie en binnen 

de activiteiten

• Samenwerkingen tussen verschillende 

kennisinstellingen, w.o. UM, Zuyd, TNO, RWTH Aachen

• Verbindingen tussen onderwijs – onderzoek - praktijk

• Sterk ontwikkelde ‘communities’ 

• Veel aandacht voor valorisatie en begeleiding van start-

ups

• Hoogstaand onderzoek op het gebied van o.a. 

regeneratieve geneeskunde, moleculaire beeldvorming, 

gezonde voeding, biobased materialen en datascience



Voortbouwen aan Brightlands

Materialen Gezondheid Smart Services Voeding



Gedreven door maatschappelijke transities en 

technologische kansen



Van triple naar quadruple helix

• Innovatiebeleid 

Brightlands is mede 

gebaseerd op behoeften 

van de burger

• Gezamenlijk optrekken in 

opstellen regionale 

kennis- en 

innovatieagenda



Gezondheid en technologie - RegMed XB

Doel: ontwikkeling van regeneratieve medische

oplossingen voor uitdagingen in de gezondheidszorg

Virtueel top-instituut in Nederland en België

• Universiteiten (Maastricht, Leiden, Utrecht, 

Eindhoven, Leuven)

• Overheden (regionaal en nationaal)

• Gezondheidsfondsen (Diabetes Fonds, Nierstichting, 

Reuma Nederland)

• Bedrijfsleven

REGENERATIVE MEDICINE CROSSING BORDERS



• Big data technieken voor analyse en 

interpretatie beeldvormingsdata 

• Innovatieve bouwstenen van biomedische 

materialen

• Beeldvormingstechnieken voor 

ontwikkeling nieuwe voedingsstoffen en 

onderzoek naar voedselveiligheid

Gezondheid en technologie - Imaging Valley

• Centrale propositie: alles meten van menselijk lichaam, tot het 

kleinste deel. 

• Meerwaarde in verbindingen tussen unieke combinatie van 

faciliteiten op Brightlands campussen: 



Duurzaamheid in een circulaire economie -

Supply Chain Innovation

• aanjagen van supply chain 

innovatie, wetenschappelijk 

onderzoek en het verzorgen 

van onderwijs

• realiseren van academische, 

economische, sociale en 

ecologische impact

• cross-overs tussen 

campussen 



Brede welvaart in een data-gedreven 

maatschappij - BReIN



Samen werken wij aan

een gezonde en duurzame regio in een 

technologische, data-gedreven samenleving




