Positief Gezond Munstergeleen!
Samenwerking tussen CZ, de gemeente Sittard-Geleen en lokale partners
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Met regioregie in Zuid-Limburg zet CZ in op verbeteringen waar de
nood het hoogst is
CZ Regioregie in Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is relatief ongezond

De zorgkosten in Zuid-Limburg zijn hoog
Gemiddelde kosten basisverz. per verzekerde

Oostelijke
Mijnstreek
Westelijke
Mijnstreek

Er zijn factoren aanwezig die deze
relatief slechte situatie in stand houden
Bv. de “Limburg factor”

Zuid-Limburg is relatief ongezond
Voorbeeld

RIVM 2015, landelijke monitor proeftuinen

De zorgkosten in Zuid-Limburg zijn bovengemiddeld hoog
Gemiddelde kosten basisverz. per verzekerde

Vektis

De Mijnstreek heeft inmiddels een groot regionaal samenwerkingsnetwerk waar CZ en gemeenten ook deel van uitmaken
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Hierbij wordt gestreefd naar
verbeteringen t.a.v.:
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Preventiecoalitie
SittardGeleen CZ
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Samenwerkingsverband wil zorg
en ondersteuning in de Mijnstreek
naar een “next level” te brengen.
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Gezamenlijk wordt ingezet op een “next level aanpak” om
verbeteringen t.a.v. de Triple/Quadruple Aim te boeken

↓ Kosten per hoofd van
de bevolking
Quadruple Aim
↑ Werkomgeving van professionals

7

Binnen twee preventiecoalities werkt CZ met de twee grootste
gemeenten samen
Aanpak preventiecoalities:
1. Analyse en
ontwikkeling

2. Start urgente
kleine projecten

3. “living lab”

Bv.
• Schuldhulpaanpak (S/H)*
• Mondzorg
kinderen (H)
• Kansrijk van
Start(H)
• HealthyLIFE
(GLI volw.) (S)

Sittard-Geleen:
Positief Gezond
Munstergeleen!
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Inventarisatie
kansen/
problemen
Met belangrijke
stakeholders
preventieplan
ontwikkelen

*S = Sittard-Geleen; H = Heerlen

Heerlen: Integrale
Wijkaanpak
Hoensbroek
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Er is in Munstergeleen momentum om samen te werken aan lokale
uitdagingen m.b.v. de introductie van Positieve Gezondheid
Huisartsen Hartje Dorp (HHD) wil samen
met lokale partijen werken de (Positieve)
gezondheid van de inwoners van
Munstergeleen
• Binnen de eigen praktijk
• Met lokale samenwerkingspartners

MUNSTERGELEEN
Zuyderland
thuiszorg
Apotheek

Partners in
Welzijn

HHD
Burgers

Ook burgers in Munstergeleen willen aan
de slag met Positieve Gezondheid
• De werkgroep Positief Gezond
Munstergeleen is een burgerinitiatief
• HHD werkt samen met burgers, bv. in het
Moestuinproject

Huisartsen
POH’s
Assistenten

Medewerkers
gemeente

Centrum voor
Jeugd en
Gezin

Vrijwilligers

Fysiotherapeuten
Etc.

Doel is om m.b.v. Positieve Gezondheid bij te dragen aan de
Triple/Quadruple Aim
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• De gezondheid van de inwoner van Munstergeleen
verbetert;
• De ervaren kwaliteit van ondersteuning en zorg
verbetert;
• De ondersteunings- en zorgkosten worden lager;
• De werkomgeving van de professionals verbetert.*
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Munstergeleen wordt een plek waar inwoners meer
zelfredzaam zijn en zich (positief) gezonder voelen,
zodanig dat:
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Doel:

↓ Kosten per hoofd van
de bevolking
Quadruple Aim
↑ Werkomgeving van professionals

Het project in Munstergeleen kan dienen als een pars pro toto: bij
bewezen effectiviteit is opschaling mogelijk
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Wanneer het project in
Munstergeleen positief wordt
geëvalueerd, is opschaling
(van succesvolle elementen)
binnen of buiten de gemeente
mogelijk

Er worden zowel binnen de huisartsenpraktijk HHD als in de wijk
Munstergeleen activiteiten uitgevoerd ter bevordering van PG
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HHD:
• Training Positieve Gezondheid
• Nieuwe spreekuren:
• Verlengde spreekuren
• Ander gesprek
• Veel losse initiatieven, bv.
leefstijlgeneeskundige consulten,
informatieavonden
• Etc.

Munstergeleen:
• Doe-avond Positieve Gezondheid in
de wijk
• Moestuinproject
• Repaircafé
• GGD-analyse en –gesprek met
burgers over wensen/behoeften t.a.v.
Positieve Gezondheid
• Etc.

De Triple/Quadruple Aim worden zowel op het niveau van de
huisartsenpraktijk als de wijk geëvalueerd
Resultaten t.a.v. de Triple/Quadruple Aim…

… worden op twee niveaus geëvalueerd
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