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Addendum 20 April 2015 
	  
 
De accrediteringscommissie heeft ons gevraagd het beleidsplan te expliciteren op 
het gebied van de lange termijn visie naar aanleiding van een wijkanalyse naar de 
zorgbehoefte van onze patiëntenpopulatie. Dit is de reden waarom in april 2015 dit 
addendum is toegevoegd aan het huidige beleidsplan 2013-2017. 
 
Wijkanalyse Delfshaven  
In 2010 heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwerking met het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een publicatie uitgebracht, genaamd 
Gezondheid in kaart Delfshaven, waarin een wijkanalyse wordt beschreven met 
kernboodschappen voor het gezondheidsbeleid in Delfshaven. In 2014 is een 
tabellenboek met wijkcijfers van Rotterdam verschenen, genaamd Gezondheids-
monitor 2012, van de GGD Rotterdam-Rijnmond. 
 
Uit deze twee documenten hebben wij de volgende vier kernboodschappen gehaald 
die wij relevant achten voor de beleidsbepaling in onze praktijk tussen 2013-2017. 
 
De algehele conclusie uit de twee documenten is dat inwoners in Delfshaven minder 
gezond zijn dan de gemiddelde Rotterdammer.  
 
 
Conclusie 1: de belangrijkste doodsoorzaak in Delfshaven is 1. Hart- en 
vaatziekten. 2. Kwaadaardige nieuwvormingen en 3. Ziekten van 
ademhalingsorganen.  
 
Ons beleid: met betrekking tot de hart- en vaatziekten hebben wij eind 2013 een 
cardiovasculair risicomanagement (CVRM) spreekuur opgezet waarvan het doel is 
vroegtijdige opsporing van risicofactoren die kunnen leiden tot hart- en vaatziekten. 
Wij hopen op deze manier preventief te werken. 
Ons voornaamste doel tot 2017 is deze zorg te optimaliseren omdat het spreekuur 
nu nog in de zogenaamde kinderschoenen staat. Onder optimaliseren vallen zowel 
de organisatorische als vakinhoudelijke aspecten.  
Wij vinden dat de zorg voor onze patiënten met chronische ziekten van 
ademhalingsorganen (voornamelijk COPD en astma) verbeterd kan worden en 
daarom hebben wij ons ten doel gesteld om in 2016 een start te maken met het 
gestructureerd verbeteren van deze zorg. Dit op zowel het gebied van organisatie als 
vakinhoudelijk. 
 
 
Conclusie 2: in Delfshaven rapporteren meer ouderen dat zij diabetes mellitus 
hebben (20%) ten opzichte van de rest van Rotterdam (12%). Tevens 
rapporteren zij vaker een hoge bloeddruk (41%) ten opzichte van de rest van 
Rotterdam (33%). 
 
Ons beleid: voor het opsporen van hoge bloeddruk en diabetes mellitus hebben wij 
eind 2013 het CVRM spreekuur opgezet. Het doel tot 2017 is dit spreekuur te 
optimaliseren zoals hierboven beschreven. Om de zorg rondom patiënten met 
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diabetes mellitus beter te organiseren zijn wij per 1 januari 2015 in de ketenzorg 
gestapt. Het doel tot 2017 zal zijn om ook deze manier van werken te 
implementeren, optimaliseren en borgen.  
 
 
Conclusie 3: kinderen in Delfshaven maken gemiddeld een slechtere start door 
dan andere Rotterdamse kinderen. De perinatale sterfte in Delfshaven is 13 per 
1000 geborenen. In heel Nederland is dit 10.1 per 1000 geborenen. 
Onderdeel van het probleem is dat zwangere vrouwen te laat in zorg komen. Idealiter 
komen zij rond week acht van de zwangerschap in zorg bij de verloskundige. Van de 
Antilliaanse en Marokkaanse vrouwen meldt 30% zich pas na zestien weken 
zwangerschap bij de verloskundige. Ook blijkt 80% van de kraamvrouwen in 
Delfshaven geen of te weinig gebruik te maken van kraamhulp. 
In Rotterdam zijn naar aanleiding van deze cijfers een aantal projecten gestart. 
 
Ons beleid: de huisarts zal tijdens een consult waarin een kinderwens wordt 
besproken expliciet aandacht schenken aan preconceptiezorg, uitleg geven over 
wanneer een zwangere zich moet melden bij een verloskundige en het belang van 
inzetten van kraamhulp uitleggen. 
Het protocol voor de assistente m.b.t. zwangerschapstesten is per direct aangepast 
(april 2015) en hierin wordt nu expliciet melding gemaakt dat zij moet uitleggen 
wanneer de zwangere contact moet opnemen met de verloskundige. 
 
 
Conclusie 4: overgewicht blijkt een persisterend probleem in Delfshaven te 
zijn. In de leeftijdscategorie 10-11 jaar heeft 19% matig overgewicht en 9% 
obesitas. In de leeftijdscategorie 16-55 jaar heeft 28% matig overgewicht en 
11% obesitas. In de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder heeft 46% matig 
overgewicht en 20% obesitas. 
 
Ons beleid: in de wijk zijn verschillende projecten om het probleem van overgewicht 
aan te pakken. Probleem is dat dergelijke projecten door zorgverzekeraars wordt 
gesubsidieerd en de subsidie per jaar kan verschillen. In april 2015 heeft onze groep 
van huisartsen in Delfshaven in samenwerking met Zorgimpuls gezamenlijk een 
lange termijn plan geformuleerd en ingediend bij de zorgverzekeraar. Het 
achterliggende idee van dit plan is een duurzaam project om het overgewicht aan te 
kunnen pakken bij de bevolking. Er is op moment van schrijven nog geen uitsluitsel 
gegeven over doorgang van dit project. In het jaarverslag over 2015 zullen wij hierop 
terugkomen 
 
Naast deze vier speerpunten blijft er constante aandacht voor de volgende 
problemen in de wijk; 
 
In Delfshaven voelen meer mensen zich eenzaam dan in de rest van Rotterdam. 
50% van de mensen tussen 16-55 jaar voelt zich matig tot zeer ernstig eenzaam 
(versus 41% in heel Rotterdam). In de leeftijdscategorie 55+ is dit 52% (versus 44% 
in heel Rotterdam). Wij zijn ons bewust van deze aantallen en zullen in de 
spreekkamer extra aandacht besteden aan dit onderwerp, eventueel in 
samenwerking met onze POH GGZ. 
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Het alcoholgebruik onder jongeren is in Delfshaven lager dan in de rest van 
Rotterdam maar bij ouderen ligt dit juist hoger. 20% van de ouderen gebruikt 
overmatig alcohol, ten opzichte van 12% in heel Rotterdam. Ook dit zijn belangrijke 
getallen om als huisarts in ons achterhoofd te houden tijdens het spreekuur en hier 
aandacht aan te besteden tijdens een consult. 
 
Roken blijkt ook in Delfshaven een probleem, zoals dit in heel Nederland is. De jeugd 
in Delfshaven rookt iets minder ten opzichte van de rest van de jeugd in Rotterdam. 
Volwassenen roken evenveel als in de rest van Rotterdam. Hier wordt al veel 
aandacht aan besteed in de praktijk; zowel tijdens het spreekuur van de huisarts als 
tijdens het spreekuur van de POH-ster. (CVRM spreekuur en DM spreekuur). 
 
 


