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Gezonder
Rotterdam



Reacties in de kranten
Als je die anderhalve jaar wilt sparen,
dan ben je die tijd wel kwijt aan het
reizen naar Rotterdam vanwege de
voorzieningen

En weer een reden om uit de stad weg te
gaan, na parkeerproblemen, crimina li -
teit, corrupte ambtenaren, nu ook de
gezondheid een reden

Rotterdam is TOPPIE is het 1,5 jaar
korter leven zeker de moeite waard
voor !!!!

Al die stress over Feijenoord doet
Rotterdammers ook geen goed

Dat valt best mee toch, anderhalf jaar
om niet in Mokum te hoeven wonen

Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg
Erasmus MC Rotterdam
Lex Burdorf, Johan Mackenbach

GGD Rotterdam-Rijnmond
Wilma Klaus-Meijs, Annet van der Veen

Pallas Health Research, Rotterdam
Judith Wolleswinkel, Eveline Bunge

Gezonder Rotterdam
Wat kunnen Erasmus MC en gemeente samen
doen om Rotterdammers gezond te houden?



Het Erasmus MC en de Gemeente Rotterdam investeren in een gezond Rotterdam.
Rotterdammers moeten immers net zo gezond kunnen zijn als de gemiddelde
Nederlander. Dit kan alleen bereikt worden door intensieve samenwerking met
veel partijen. Het Erasmus MC heeft in het kader van zijn strategisch beleidsplan
‘Koers 013’ de versterking van de relatie met de stad Rotterdam als prioriteit
benoemd en gaat bijdragen aan het oplossen van de gezond heids achterstand
van Rotterdammers. 

De afgelopen jaren hebben het Erasmus MC, GGD Rotterdam-Rijnmond en andere
stedelijke partners een aantal gezamenlijke initiatieven opgezet, vooral gericht
op een betere preventie en zorg voor Rotterdammers. We willen deze samen -
werking intensiveren, en gaan de gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelings -
activiteiten bundelen in een Academische Coalitie, met als naam: Gezonder
Rotterdam.

Gezonder Rotterdam is geïnspireerd op de Rotterdamse Academische Werkplaats
CEPHIR, een samenwerkingsvorm waarin onderzoek, praktijk en beleid met
elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Vooral dit laatste aspect is belang -
rijk. Door intensieve samenwerking leren hulp verleners, beleids ontwikkelaars,
bestuurders en onderzoekers elkaars taal spreken en werken zij gezamenlijk aan
kennis op maat. Zo ontstaat een vruchtbare kruisbestuiving waarbij uitvoerings -
instellingen in de publieke gezondheidszorg wetenschappe lijke getoetste kennis
verkrijgen, en onderzoeksinstellingen gerichter onderzoek kunnen doen aan de
hand van vragen uit de praktijk.

Hoe kunnen we bestaande initiatieven ondersteunen en met elkaar verbinden?
Waar liggen nieuwe kansrijke ontwikkelingen? En hoe kunnen we ervaring en
kennis optimaal delen? Dat zijn de vragen waar we als Gezonder Rotterdam mee
aan de slag gaan. Uitgangspunt is dat door de samenwerking iedere partner de
eigen doelen beter kan realiseren. Belangrijk daarbij is dat de focus gericht
wordt op de maatschappelijke participatie. Participatie, het deelnemen van
de Rotterdammer aan het lokale maatschappelijke leven - Meedoen! - is immers
een belangrijke indicator van gezondheid. 

Voorwoord
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De drie speerpunten die we hebben benoemd, sluiten daar goed bij aan
omdat ze de Rotterdammer centraal stellen: versterking van de eerstelijns -
gezondheidszorg, wijkgericht werken aan gezondheidsachterstanden en
preventieve gezondheidszorg voor ouderen.

Deze brochure geeft de contouren weer van de Academische Coalitie ’Gezonder
Rotterdam’. Vandaag kijken we in een minisymposium hoe we in deze coalitie
kunnen samenwerken aan een langer en gezonder leven in Rotterdam! 

Gemeente Rotterdam,
J. Kriens,
Wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang

Raad van Bestuur Erasmus MC,
H.A.P. Pols,
Decaan / vice-voorzitter
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Samen werken aan
een gezonder Rotterdam

3Rotterdam heeft op vele fronten een gezondheidsachterstand. Deze brochure

presenteert de belangrijkste conclusies van een uitgebreide analyse van de

gezondheid in Rotterdam. 

De levensverwachting in Rotterdam is korter dan in Nederland door een hogere

sterfte op veel verschillende doodsoorzaken. De gezondheidsachterstand is ook

zichtbaar in meer ziekenhuisopnamen, vaker gezondheidsklachten en meer

Rotterdammers die hun gezondheid als matig of slecht ervaren. Ook binnen

Rotterdam zijn grote gezondheidsverschillen aanwezig. 

Enkele voorbeelden: Mannen in Delfshaven leven gemiddeld ruim 4 jaar korter

dan mannen in Hoek van Holland. In sommige wijken is de perinatale sterfte

onder pasgeborenen 3x zo hoog als in andere wijken.



Er zijn veel initiatieven in Rotterdam om de
gezondheid van de bevolking te verbeteren.
Er is een grote diversiteit in de gezond -
heids  risico’s die worden aangepakt,
variërend van overgewicht en voeding tot
luchtverontreiniging, sociale cohesie en
arbeidsparticipatie. In deze initiatieven
werken hulpverleners, beleidsmakers en
onderzoekers vaak samen om te ontdekken
hoe de gezondheid van de Rotterdammer
kan worden verbeterd. Op een aantal
nieuwe terreinen is verdere versterking
van de samenwerking mogelijkheid. 

Drie speerpunten zijn geïdentificeerd
waarin oorzaken van de gezondheids -
achterstand verder kunnen worden
aangepakt:

(1) versterking van de eerstelijns gezond heids -
zorg als onderdeel van de integrale zorg in
wijken

(2) wijkgerichte aanpak van gezondheids -
problemen

(3) uitbouwen van de preventieve
gezondheidszorg voor ouderen. 

Deze brochure beschrijft de contouren van
nieuwe kansrijke initiatieven op boven -
genoemde 3 speerpunten. Er liggen in
Rotterdamse uitstekende mogelijkheden
voor het Erasmus MC en de gemeente
Rotterdam om gezamenlijk activiteiten
te ondernemen die de volksgezondheid in
Rotterdam verbeteren. Deze gezamenlijke

activiteiten zorgen voor kruisbestuiving
tussen kennisontwikkeling en kennis -
toepassing en tot inspiratie en innovatie in
onderzoek en uitvoering. Een bundeling
van krachten in een acdemische coalitie
kan hieraan een belangrijke bijdrage
leveren.
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Indicatoren van gezondheid
Op de meeste indicatoren van volks -
gezondheid scoort de Rotterdamse
bevolking slechter dan de rest van 
Neder land. In figuur 1 is aangegeven dat
inwoners in Rotterdam 31% vaker hun
gezondheid als matig of slecht beoordeelt
dan in de Nederlandse bevolking. De totale
sterfte ligt in Rotterdam 23% boven het
Nederlandse gemiddelde en het aantal
ziekenhuisopnamen is 6% hoger dan in

Nederland. Het jaarlijkse aantal nieuwe
kankergevallen onderscheidt zich in
Rotterdam nauwelijks van Nederland,
maar de sterfte aan kanker is wel hoger.

Figuur 1
Indicatoren van volksgezondheid van
Rotterdam in vergelijking met Nederland

1. De gezondheidsachterstand
van Rotterdam
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De belangrijkste conclusies over de
gezond  heidsachterstand van de Rotter -
damse bevolking ten opzichte van
Nederland zijn:
Rotterdam heeft meer sterfgevallen per
jaar, waardoor Rotterdamse vrouwen
1,6 jaar minder lang leven en Rotterdamse
mannen 1,3 jaar minder lang leven
Rotterdam heeft meer kinderen, jong-
volwassenen en vooral ouderen die eerder
overlijden dan in Nederland
Er is eenzelfde aantal nieuwe gevallen
van kanker, maar meer gevallen van
kanker waaraan men overlijdt
Er zijn relatief meer ziekenhuisopnamen
Er zijn meer mensen die hun gezondheid
als matig of slecht ervaren

Belangrijke ziekten bij volwassenen
Belangrijke ziekten waaraan mannen en
vrouwen in de Rotterdamse bevolking
vaker overlijden:

- ziekten van hart- en vaatstelsel
(met name beroerte en acuut myocard -
infarct),

- nieuwvormingen (met name longkanker,
borstkanker en mesothelioom),

- ziekten van de ademhalingswegen
(met name chronische obstructieve 
lucht weg aandoeningen),

- ziekten van de spijsverteringsorganen,
stofwisselingsziekten (met name diabetes
mellitus),

- psychische stoornissen (met name
dementie onder vrouwen),

- niet-natuurlijke doodsoorzaken.

Deze hogere sterfte vindt ook zijn weerslag
in jaarlijks ruim 3000 extra ziekenhuis -
opnamen in de Rotterdamse bevolking. 
Belangrijke ziekten voor opname in het
ziekenhuis zijn:

- hart- en vaatziekten (119,6 opnamen per
10.000 inwoners per jaar),

- kanker (> 46 opnamen per 10.000 inwoners
per jaar),

- aandoeningen van het bewegingsapparaat
(45 opnamen per 10.000 inwoners / jaar),

- ziekten van ademhalingswegen
(38,1 opnamen per 10.000 inwoners
per jaar),

- diabetes mellitus (6,8 opnamen per
10.000 inwoners per jaar).

Jeugdigen
De sterfte onder jeugdigen is in absolute
zin gering en vindt met name plaats in
het eerste levensjaar. Er sterven elk jaar
gemiddeld 22 jongetjes en 16 meisjes in
het eerste levensjaar. De belangrijkste
oorzaak is de perinatale sterfte (dood -
geboorte en sterfte in de eerste week)
van 12 jongetjes en 8 meisjes per jaar. Daar -
naast overlijden jaarlijks ruim 5 meisjes en
6 jongetjes beneden de leeftijd van één jaar
door aangeboren afwijkingen.
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Ziekenhuisopnamen vinden regelmatig
plaats door problemen tijdens de zwanger -
schap en rond de bevalling, een korte
zwangerschapsduur, infectie van de pas -
geborene of zuurstoftekort bij de geboorte.

Gezondheidsverschillen binnen de
gemeente Rotterdam

Er zijn grote verschillen in gezondheid
tussen de deelgemeenten van Rotterdam.
Figuur 2 laat zien dat de gemiddelde
levensverwachting voor mannen in
Charlois, Delfshaven en Feijenoord
beduidend lager is dan in andere deel -
gemeenten. Voor mannen is het maximale
verschil in levensverwachting 4,3 jaar
tussen Hoek van Holland (78,6 jaar) en
Delfshaven (74,3).

Onder vrouwen zijn de verschillen in
levens verwachting tussen de deel -
 gemeenten minder groot. Voor vrouwen
is het verschil maximaal 2,8 jaar tussen
Prins Alexander (82,5 jaar) en Feijenoord
(79,7 jaar). Deze gegevens houden
rekening met de leeftijdsopbouw in
elke deel gemeente, maar zijn niet
gecorrigeerd voor andere factoren,
zoals etniciteit en opleiding.
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Figuur 2a  
Verschillen in levensverwachting van
mannen tussen de deelgemeenten van
Rotterdam

Figuur 2b  Verschillen in levens -
verwachting van vrouwen tussen de
deelgemeenten van Rotterdam



De gezondheidsachterstand van Rotterdam
is deels typerend voor de grote steden in
Nederland. Binnen de grote steden zijn er
wijken en bevolkingsgroepen waarin de
gezondheidsproblemen zich lijken op te
stapelen. 

Een belangrijk deel van de gezondheids -
achterstand in de grote steden is toe te
schrijven aan de gezondheidsproblemen
in bepaalde wijken. Het is op dit moment

nog niet goed te beoordelen op welke
gezond heids problemen Rotterdam ook
achter loopt bij de andere grote steden.
In november 2009 komt de rapportage
van de GGD-Rotterdam Rijnmond over de
gezondheidsenquête 2008 beschikbaar,
waarbij de vier grote steden met elkaar
worden vergeleken. 

Dit rapport zal een belangrijke aanvulling
zijn op deze brochure.

In Rotterdam zijn ook opmerkelijke
verschillen aanwezig in de perinatale
sterfte, dat is de foetale sterfte (vanaf
22 weken zwangerschapsduur) en de
vroeg neonatale sterfte (tot 7 dagen na de
bevalling). In onderstaand figuur 3 staan
de grote verschillen in perinatale sterfte
tussen diverse Rotterdamse wijken.

De gemiddelde perinatale sterfte in
Nederland is 10,3 kinderen per 1000
geboorten. 

Figuur 3
Verschillen in perinatale sterfte tussen
wijken in Rotterdam

Bron: Gemeente Rotterdam (Centrum voor Onderzoek en
Statistiek) en Erasmus MC (afdeling Afdeling Verloskunde en
Vrouwenziekten).   Steegers et al, 2009
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Ongezond gedrag
Ongezond gedrag komt in de Rotterdamse
bevolking veel voor:

• Veel oudere Rotterdammers bewegen
te weinig, terwijl in de jongste leeftijds -
categorieën juist meer tijd wordt besteed
aan sporten en bewegen. Vrouwen voldoen
minder vaak dan mannen aan de Neder -
landse norm voor gezond bewegen;

• Rotterdammers roken vaker en meer
dan Nederlanders, vooral in de jongere
leeftijdsgroepen;

• Veel Rotterdammers hebben ernstig
overgewicht. Rotterdamse vrouwen van
alle leeftijd hebben vaker overgewicht
dan Nederlandse vrouwen, terwijl deze
verschillen voor mannen veel kleiner zijn;

• Het aantal zware drinkers is hoger dan
elders, maar Rotterdam heeft ook meer
geheelonthouders.

Fysieke leefomgeving
De fysieke leefomgeving in Rotterdam
wordt negatief beïnvloed door lucht -
verontreiniging (fijnstof, stikstofdioxide,
ozon) en door geluidsoverlast van verkeer,
vervoer en industrie. Ruwweg de helft van
de Rotterdammers geeft aan lichamelijke
klachten te ondervinden van de slechte
luchtkwaliteit, zoals irritatie aan de ogen,
keel of neus en kortademigheid. In de
Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam
2009 wordt geschat dat de milieu -
blootstelling aan ozon en fijnstof in de

Rotterdamse bevolking leidt tot jaarlijks
zo’n 180 mannen en vrouwen die vroeg -
tijdig overlijden en zo’n 2% van alle
ziekenhuisopnamen. In Rotterdam is er
ook sprake van bovengemiddelde geluids -
overlast door het lawaai van verkeer, vlieg -
tuigen of industrie. De milieumonitor
meldt dat 45% van de Rotterdammers wel
eens stress en weinig nachtrust heeft door
het lawaai.

Sociale leefomgeving
Elke grote stad, dus ook Rotterdam, heeft
te maken met sociale marginalisatie,
gebrek aan sociale ondersteuning en
eenzaam heid. De Sociale Index 2009 van
Rotterdam laat zien dat er grote verschillen
zijn tussen buurten in Rotterdam voor
sociale binding en participatie in samen -
leving, school en werk. Rotterdam is vooral
kwetsbaar op het gebied van sociale
contacten omdat relatief veel burgers
sociaal isolement ervaren. Er zijn ook
aanmerkelijke verschil len tussen wijken
voor onveilig heid, huiselijk geweld,
ervaren eenzaamheid en gebrek aan
sociale cohesie. Het is bekend dat een
kwetsbare sociale omgeving kan leiden
tot het optreden van verschillende
ziekten, met name hart en vaatziekten en
psychische stoornissen. Over de precieze
invloed van de sociale leefomgeving op de
gezondheid van de Rotterdamse bevolking
is nog weinig bekend.

2. Oorzaken van de gezondheids -
achterstand in Rotterdam
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Opleiding, inkomen en werk
Het aandeel van laag en middelbaar
opgeleide personen in Rotterdam (51%)
is flink hoger dan in Nederland (39%).
Deze verhouding weerspiegelt zich ook in
het lagere huishoudinkomen en de hogere
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in
Rotterdam. Het percentage Rotterdammers
dat de eigen gezondheid als (zeer) goed
ervaart is slechts 60% onder mensen met
alleen basisonderwijs en ruim 91% onder
mensen met een HBO of universitaire
opleiding. Rotterdammers met werk
beoordelen hun gezondheid veel vaker
als (zeer) goed dan inwoners zonder werk
(90% tegenover 61%).

De grote verschillen in levensverwachting
tussen de 12 deelgemeenten in Rotterdam
hangen sterk samen met deze sociaal-
economische omstandigheden.
De gemiddelde levensverwachting in een
deelgemeente wordt negatief beïnvloed
door een lager gemiddeld opleidings -
niveau, het percentage werkzoekenden,
een lager besteedbaar huishoudinkomen
en een hoger aandeel allochtonen.
Deze 4 factoren hangen onderling zeer
sterk samen en zijn dus niet goed uit
elkaar te halen.
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Figuur 4  
De samenhang van sociaal-economische omstandigheden met de levensverwachting
in de 12 deelgemeenten van Rotterdam
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Specifieke bevolkingssamenstelling
De Rotterdamse bevolkingssamenstelling
speelt zeker een rol bij het verklaren van de
gezondheidsachterstand. Hierboven is al
de rol van het lagere huishoudinkomen
en de hogere werkloosheid en arbeids -
ongeschikt heid in Rotterdam vermeld.
Etniciteit is ook een belangrijke factor
omdat bepaalde ziekten aanmerkelijk
vaker optreden onder niet-westerse
allochtone groepen: infectieziekten,
diabetes mellitus, astma, hart- en vaat -
ziekten, gewrichtsaandoeningen zoals
reuma en artrose en psychische
aandoeningen zoals depressie en
angststoornissen. De meeste kanker -
soorten (zoals longkanker en borstkanker)
komen onder niet-westerse allochtonen
echter minder vaak voor dan onder
autochtonen.

Nog onbekende factoren
Van diverse gezondheidsrisico’s ontbreken
goede gegevens om de invloed te onder -
zoeken op de gezondheid van de Rotter -
damse bevolking. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de sociale woon- en leefomgeving,
arbeidsomstandigheden en de toeganke -
lijkheid en kwaliteit van de gezondheids -
zorg. Sommige vragen kunnen we hier
dus niet beantwoorden, zoals:

- waarom is de gezondheidsachterstand
onder vrouwen groter dan onder mannen
in Rotterdam?

- waarom zijn de verschillen in levens -
verwachting tussen de deelgemeenten
nu weer juist groter onder mannen dan
onder vrouwen?

- ontstaan de verschillen tussen wijken
nu vooral door hun specifieke bevolkings -
samenstelling?

- kan maatschappelijke participatie de
gezondheidsachterstand grotendeels
wegnemen?

- waarom is de relatieve oversterfte juist
in de oudste leeftijdsgroepen hoger?

- wat betekent een betere preventieve
gezondheidszorg voor ouderen voor
hun gezondheid?

- hoeveel verbetering in gezond gedrag
van inwoners is mogelijk door een betere
samenwerking tussen eerstelijns gezond -
heidszorg en openbare gezondheidszorg?

- wat is de gezondheidswinst van preven -
tieve gezondheidszorg in huisartsen -
praktijken en gezondheids centra?
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Veel samenwerking
Rotterdam heeft de afgelopen jaren al fors
geïnvesteerd in gezondheid. In het
uitvoeringsprogramma Gezond in de Stad
heeft de gemeente als ambitie geformu -
leerd: “Rotterdam wordt een stad waarin het
leven veilig en gezond is, waarin het aan -
trekkelijk is om te wonen en waar niemand
aan de kant blijft staan.” Bij deze ambitie
past intensieve samenwerking met allerlei
organisaties in de stad. Eén van de grootste
organisaties in de stad is het Erasmus MC,
het universitaire medische centrum. Het
Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond
en andere stedelijke organisaties werken al
intensief samen in verschillende programma’s
aan het verbeteren van de gezondheid van
de Rotterdamse bevolking. Deze programma’s
richten zich op allerlei ziekten en gezond -
heidsrisico’s die een belangrijke rol spelen
in de gezondheidsachterstand van de
Rotterdamse bevolking. In bijlage 1 staat een
uitgebreid overzicht van de belang rijkste
initiatieven van de afgelopen jaren.

Toch nieuwe uitdagingen zoeken
De huidige initiatieven bieden echter
uitstekende mogelijkheden om nieuwe
initiatieven te ondersteunen en met elkaar
te verbinden. De grote gezondheids -
problemen en –achterstanden van de
Rotterdamse bevolking zullen niet geheel
verdwijnen door bestaande initiatieven.
Daarvoor zijn nieuwe initiatieven nodig. 

Nieuwe kansrijke ontwikkelingen zijn:
- ouderen als specifieke doelgroep voor

gezondheidsinterventies
Ouderen komen relatief weinig aan bod,
terwijl de gezondheidsproblemen bij hen
het meest manifest zijn. Een gezonde
vergrijzing en langere zelfstandigheid
vragen om gerichtere maatregelen in het
preventiebeleid en zorgafstemming.
Gezien de relatieve oversterfte onder
vrouwen, is voor hen specifieke aandacht
nodig.

- eerstelijnsgezondheidszorg
Er zijn vele Rotterdammers van volwassen
leeftijd met een ongezonde leefstijl,
beperkte maatschappelijke participatie en
met zorgbehoeften die een ketenaanpak
nodig maakt. Een versteviging van de
eerste lijnsgezondheidszorg is een essen -
tieel element in betere integrale zorg.

- wijkgerichte activiteiten
De gezondheidsverschillen tussen de
Rotterdamse deelgemeenten vragen om
wijkgerichte activiteiten en maatregelen
op het terrein van reductie van gezond -
heidsrisico’s. De grote bijdrage van sociale
en arbeidsparticipatie op de gezondheid
duidt op het eminente belang van beleids -
maatregelen gericht op het verminderen
van werkloosheid en armoede. Ook maat -
regelen op andere terreinen, zoals werk -
gelegenheid, milieu en ruimtelijke
ordening, zijn belangrijk voor hun effecten
op de volksgezondheid.

3. Kansrijke nieuwe initiatieven
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Speerpunt 1  
Preventieve gezondheidszorg 
voor ouderen

De relatief lage sociaaleconomische status
van de Rotterdamse bevolking is een
belangrijke oorzaak van de gezond heids -
achterstand in Rotterdam. Maatschap pe -
lijke participatie op oudere leeftijd is een
belangrijk aangrijpingspunt voor gezond
ouder worden. Een betere organisatie van
de ouderenzorg kan zelfredzaamheid en
functiebehoud bevorde ren. Wijkgebonden
sociale activatie van ouderen kan een -
zaam heid en depressie verminderen. 

Initiatieven worden gericht op:
- ontwikkelen en evalueren van interventies

die gezondheid en maatschappelijke
participatie van ouderen verbeteren;

- experimenteren met zorginnovatie -
programma’s en monitoren van effecten
op kwaliteit en aanbod van de zorg;

- onderzoek naar zorgbehoeften van
allochtone ouderen;

- experimenteren met en evalueren van
bemoeizorg voor verkommerende ouderen;

- onderzoeken van de invloed van de fysieke
en sociale leefomgeving op de gezond -
heidssituatie van ouderen;

- implementatie en evaluatie van preven -
tieve programma’s voor ouderen.

Speerpunt 2 
Versterking van de eerstelijns -
gezondheidszorg

In de wijkgerichte aanpak van integrale
zorg is de eerstelijnsgezondheidszorg op
diverse manieren betrokken. Huisartsen -
praktijken en gezondheids centra kunnen
preventieve gezondheidszorg aanbieden,
zoals screening op hart- en vaatziekten,
diabetes mellitus en infectieziekten, en
leefstijlinterventies op roken, alcohol en
overgewicht als de belangrijke oorzaken
van de gezondheidsachterstand in Rotter -
dam. In de bemoeizorg voor kwetsbare
groepen maakt de eerstelijns gezond heids -
zorg onderdeel uit van een keten aanpak
met de openbare geestelijke gezondheids -
zorg en andere sectoren zoals veiligheid,
participatie en inkomen. Het geriatrisch
netwerk Rotterdam stimuleert een naadloos
pakket vanaf eerstelijns gezondheidszorg
tot specialistische zorg voor ouderen.
Kortom, de eerstelijns gezondheidszorg
biedt mogelijkheden om in samenwerking
tussen gemeente Rotterdam en Erasmus
MC de kwaliteit en aanbod van de zorg
te verbeteren en de effecten daarvan op
de gezond heids situatie van bewoners in
de wijk vast te stellen. De versterking van
de eerstelijns gezondheidszorg wordt
ondermeer gericht op:

- ondersteuning van huisartspraktijken in
omgeving Erasmus MC door Erasmus MC;
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- vorming van een academisch huisartsen-
netwerk vanuit Erasmus MC;

- implementatie en evaluatie van zorg -
innovatie programma’s en preventieve
programma’s in eerstelijns gezond heids -
zorg;

- nauwere afstemming van preventieve
interventies in de openbare gezond heids -
zorg en preventieve programma’s in
eerstelijnsgezondheidszorg.

Speerpunt 3  
Wijkgericht werken aan gezondheids -
achterstanden

In de gezondheidsaanpak van de GGD
Rotterdam-Rijnmond speelt wijk gericht
werken een belangrijke rol. Deze bena -
dering past bij de gebiedsgerichte aanpak
waar Rotterdam voor heeft gekozen en
waarover Rotterdam (G4) met Minister
Klink afspraken maakt (ook wel population
management genoemd). In deze aanpak
worden pilots ontwikkeld in de kracht -
wijken, gericht op gezond leven, gezonde
sociaal-economische positie en een
gezonde leefomgeving. Deze nieuwe
werkwijze biedt ook interessante aan -
knopingspunten voor nieuwe onder -
zoeksvragen. Het wijkgericht werken
aan gezondheidsachterstanden wordt
gericht op:

- ontwikkeling van een gezondheidsindex
op niveau van wijk of deelgemeente;

- analyseren in welke mate de bevolkings -
samenstelling van achterstandsbuurten
de gezondheidsachterstand in deze
buurten bepaald;

- analyses van de invloed van de fysieke en
sociale leefomgeving in achterstands -
buurten op de gezondheidssituatie;

- ontwikkeling en evaluatie van experi -
menten met gezondheids bevordering in
krachtwijken;

- bevorderen en monitoren van het gebruik
van de reguliere gezondheidszorg
(inclusief geestelijke gezondheidszorg) bij
relevante gezondheidsklachten;

- bevorderen en evalueren van arbeids -
participatie door
gezondheidsinterventies;

- bestrijden van etnische gezondheids -
achterstanden.

Academische coalitie ‘Gezonder Rotterdam’
De bestaande kennis en ervaring kan
optimaal worden benut door intensievere
samenwerking van Erasmus MC, Erasmus
Universiteit en Gemeente Rotterdam.
Deze samenwerking biedt iedere partner
voordelen. Het onderzoek van het Erasmus
MC en de Erasmus Universiteit wordt
maatschappelijk relevanter en krijgt
nieuwe wetenschappelijke uitdagingen.
Het beleid van de gemeente wordt
effectiever, zodat de bevolking van
Rotterdam betere preventie en zorg
krijgt en gezonder wordt.
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Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit
en de Gemeente Rotterdam kunnen
gezamenlijke onderzoeks- en ontwik -
kelings  activiteiten bundelen die zijn
gericht op gezondheid (en daaraan
gerelateerde aspecten van maatschappe -
lijke participatie) van de Rotterdamse
bevolking. 
Deze samen werking in een Academische
coalitie ‘Gezonder Rotterdam’ kan zorgen
voor doorbraken in onderzoek, beleid en
prakijk door:

a. Verbreding van activiteiten
De focus wordt - ten opzichte van de
huidige samenwerkingsinitiatieven -
verbreed: naast onderzoek naar determi -
nanten en effect van interventies ook
zorginnovatie en beleidsonderzoek, naast
gezondheid in engere zin ook maat schap -
pelijke participatie. Intensievere samen -
werking tussen kennisgroepen van de drie
partijen kan tot theoretische en praktische
vernieuwing leiden.

b. Verbinding van onderzoek, beleid en
praktijk
Door de betrokkenheid van en sturing
door Raad van Bestuur van Erasmus MC,
College van Bestuur van de Universiteit, en
College van Burgemeester en Wethouders
van Rotterdam worden verbindingen
tussen onderzoekers, beleidsmakers en
uitvoerders in de praktijk verstevigd.
De kortere lijnen zorgen er voor dat nood -
zakelijke kennis eerder wordt ontwikkeld,

dat deze kennis aansluit bij de problemen
in de praktijk en dat toepassing van deze
kennis in de praktijk wordt gestimuleerd.
Opgedane kennis kan direct in het onder -
wijs worden toegepast om toekomstige
generaties Rotterdammers een betere
gezondheid te bieden.

Geen woorden maar daden
De academische coalitie kan een belang -
rijke bijdrage leveren aan het reduceren
van de gezondheidsachterstand van de
Rotterdamse bevolking ten opzichte van
Nederland. Zo’n coalitie beoogt niet de
bestaande initiatieven te disciplineren
of overbodig te maken, maar is er juist
om hen te versterken en te ondersteunen
en nieuwe verbindingen te leggen. 
Gezamen lijke activiteiten leiden tot
inspiratie, innovatie en kruisbestuiving
tussen kennisontwikkeling en kennis -
toepassing. Verbetering van de samen -
werking tussen universiteit en de stad,
meer innovatie kracht, en succesvollere
fondsenwerving zijn de succesindicatoren
voor het slagen van de academische
coalitie. 
De academische coalitie kan deze mooie
woorden omzetten in effectieve daden
door inzet en betrokkenheid van de
Gemeente Rotterdam, de GGD Rotterdam-
Rijnmond, het Erasmus MC, de Erasmus
Universiteit en andere lokale en regionale
partners.
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Inventarisatie van initiatieven en projecten
Op een aantal terreinen werken het Erasmus
MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond en diverse
organisaties al intensief samen in onderzoek
en beleid. De gemeente Rotterdam en de GGD
Rotterdam-Rijnmond voeren een programma
‘Gezond in de stad’ uit, waarin een breed
scala aan beleidsmaatregelen en interventies
is opgenomen om de gezond heid (en daaraan
gerelateerde maatschappe lijke participatie)
van Rotterdammers te verbeteren. 
Deze bijlage geeft een overzicht van recente
initiatieven en projecten van Erasmus MC,
GGD Rotterdam-Rijnmond en de Gemeente
Rotterdam, die kunnen bijdragen aan
vermindering van de gezondheids achter -
stand. Deze initiatieven zijn deels gericht
op een beter inzicht in de oorzaken van die
achter stand, deels op concrete activiteiten
en interventies op aanwezige gezondheids -
risico’s om die achterstand te verkleinen.
De meeste initiatieven omvatten allerlei
concrete projecten.

Samenwerking Erasmus MC, GGD-Rotterdam
Rijnmond en andere stedelijke partners

Academische werkplaats CEPHIR
De academische werkplaats CEPHIR is een
samenwerking van de afdeling Maatschap -
pelijke Gezondheidszorg en de GGD Rotter -
dam-Rijnmond om een brug te slaan tussen
onderzoek, beleid en praktijk in de publieke

gezondheidszorg waardoor interactie
ontstaat tussen kennis ontwikkeling, 
beleids ontwikkeling en dienstverlening. 
CEPHIR stimuleert de invoering van een
evidence-based praktijk van gezondheids -
bevordering, met name gericht op invloed
van individuele en omgevingsfactoren op
leefstijl en infectie  ziekten en de effectiviteit
van inter venties in de jeugdgezondheids zorg
en infectieziektenbestrijding.

Infectieziekten / Huisman centrum
De afdelingen Maatschappelijke Gezond -
heidszorg, Medische Microbiologie &
Infectieziekten, Virologie, Dermatologie/ -
Venereologie, Longziekten, Maag-, Darm-
en Leverziekten, Interne Geneeskunde en
Kindergeneeskunde werken samen met de
GGD Rotterdam-Rijnmond in het Huisman
Onderzoekscentrum voor Infectieziekten
en Publieke Gezondheid. 
Het centrum ontwikkelt methoden voor
monitoring van infectieziekten, met toe -
passing van screening op HIV, Hepatitis B
en Hepatitis C onder dak- en thuislozen en
druggebruikers, zorgt voor ontwikkeling en
evaluatie van gedragsinterventies, zoals
advies-op-maat preventie voor Hepatitis B
in de Turkse gemeenschap en een internet-
voorlichting over HIV, en evalueert kritische
elementen in de zorgketen van de infectie -
ziektenbestrijding, bijvoorbeeld rond
eventuele pandemieën van SARS of
vogelgriep.

Bijlage 1
Inventarisatie van initiatieven en projecten in Rotterdam om
de volksgezondheid te verbeteren
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Jeugdgezondheidszorgonderzoek
Er is nauwe samenwerking tussen de GGD
Rotterdam-Rijnmond afdeling Jeugdbeleid,
de centra voor Jeugd en Gezin in Rotterdam
en diverse afdelingen van het Erasmus MC
(Kinderpsychiatrie, Maatschappelijke
Gezondheidszorg). Deze samenwerking richt
zich onder andere op screening van obesitas,
taalachterstand, stoornissen in psychosociale
ontwikkeling, kindermishandeling, depressie
en angststoornissen, seksuele gezondheid en
gehoorschade. In de jeugdgezondheidszorg
worden interventies ontwikkeld waarin
ouders persoonlijke adviezen krijgen over
bepaalde maatregelen, zoals veiligheid in de
woning en gezonde voeding. De activiteiten
vinden plaats in het kader van CEPHIR, de
academische werkplaats Diversiteit in
Jeugdbeleid DWARS, de Jeugdmonitor
Rotterdam-Rijnmond en de Generation R
studie.

Jeugdbeleid / DWARS
Het actieprogramma ‘Ieder Kind Wint’
onder regie van de GGD Rotterdam-Rijn -
mond, cluster Jeugdbeleid, werkt aan
kwaliteitsverbetering in de jeugdgezond -
heids- en jeugdzorg, ondermeer via nieuwe
Centra voor Jeugd en Gezin, een bundeling
van GGD, bureau Jeugdzorg en het consul -
tatie bureau Ouder en Kind. DWARS is een
nieuwe academische werkplaats om kennis
en vakmanschap te vergroten, zodat door
integraal jeugdbeleid gelijke kansen worden

geboden aan alle kinderen in Rotterdam.
Aandachtspunten zijn validering van
screenings-en risicotaxatie-instrumenten
voor migrantenjongeren, een internet -
catalogus van interventies gericht op
migrantenjongeren en het vergroten van
vakmanschap bij professionals gericht op
migrantenjongeren en hun ouders. Hierin
werken samen het Erasmus MC, de GGD
Rotterdam-Rijnmond, de Hogescholen
InHolland en Rotterdam en de migranten -
koepelorganisatie M4.

Aanvalsplan Perinatale sterfte, tegenwoordig
geheten Klaar voor een Kind

Het Erasmus MC, de gemeente Rotterdam
en GGD Rotterdam-Rijnmond hebben het
‘aan valsplan perinatale sterfte’ ontwikkeld,
dat beoogt de perinatale sterfte in Rotter -
dam in 10 jaar tijd te reduceren tot het
landelijk gemiddelde van 10.1. Het programma
omvat verschillende projecten op het gebied
van preventie en het verbete ren van de zorg
in de verlos kundige keten van preconceptie -
zorg tot en met jeugdgezondheidszorg in
het Centrum voor jeugd en Gezin. Extra
inzet wordt gericht op het bereiken van
achterstands- en risico groepen en achter -
standsgebieden. Nauw aansluitend bij
dit programma is het nieuwe eerstelijns
Geboortecentrum Sophia waarin Erasmus
MC, Kraamzorg Rotterdam & omstreken, de
Verloskundigen Rotterdam West en Verlos -
kundigenpraktijk Oost samen werken.
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Zwangere vrouwen die niet thuis kunnen of
willen bevallen, kunnen hier terecht voor een
bevalling in huiselijke sfeer, waarbij topzorg
direct voorhanden is.

Generation R
Het cohortonderzoek Generation R onder -
zoekt de invloed van individuele, omgevings-
en genetische factoren op groei, ontwikke ling
en gezondheid van bijna 10.000 kinderen in
Rotterdam vanaf de vroege zwangerschap tot
hun jong volwas senheid. Generation R wordt
uitgevoerd door het Erasmus MC, de Erasmus
Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC -
Sophia Kinderziekenhuis in samenwerking
met de GGD Rotterdam-Rijnmond en diverse
andere partners. Dit onderzoek levert belang -
rijke informatie voor risicoprofielen die kun -
nen worden gebruikt in de jeugd gezond -
heids zorg.

Onderzoekscentrum O3 en Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg

In het O3 Onderzoekscentrum GGZ-Rijnmond
werken het Erasmus MC, de Rijnmondse GGZ-
instellingen en de GGD Rotterdam-Rijnmond
samen om kwaliteit en effectiviteit van de
geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.
Het onderzoek is gericht op ondermeer
psychische problemen onder niet-westerse
allochtonen en interventies (bemoeizorg)
en onder overlastgevende psychiatrische
patiënten. Ook wordt bijge dragen aan een
ketenaanpak van bemoei zorg waarbij

instellingen nauw samen wer ken en zo nodig
actief ingrijpen bij kwets bare groepen, zoals
dak- en thuislozen, verslaaf den en anderen
met psychiatrische problemen.

Recente initiatieven vanuit GGD-Rotterdam
Rijnmond en andere stedelijke partners

Programma Gezond in de stad
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in 2007
de kadernota ‘Gezond in de Stad’ gepubli -
ceerd over de gezondheidsachterstand van
Rotterdam. In het uitvoeringsprogramma zijn
de prioriteiten nader ingevuld met concrete
preventieve interventies op met name
leefstijl, fysieke en sociale omgeving, en
seksuele gezondheid in school, wijk en stad.
In de onderbouwing van dit programma
werkt de GGD Rotterdam-Rijnmond op een
aantal onderdelen samen met de afdeling
Maatschappelijke Gezondheidszorg van het
Erasmus MC, met name het berekenen van
de potentiële gezondheidswinst door
beleidsmaatregelen en de evaluatie van
leefstijlinterventies gericht op de jeugd.
Het programma Gezond in de Stad bevindt
zich op het moment in een fase van
verbreding met nieuwe partners en het
bundelen van diverse activiteiten, gericht
op het vergroten van de gezondheidswinst.
Initiatieven op luchtkwaliteit, leefomgeving
en participatie zijn ook onderdeel van het
programma. 
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Deze ontwikkelingen bieden interessante
aanknopingspunten voor een sterkere
binding tussen onderzoek en uitvoering.

Luchtkwaliteit en leefomgeving / Rotterdamse
Aanpak Luchtkwaliteit

De gemeente Rotterdam en DCMR Milieu -
dienst Rijnmond hebben in de Rotterdamse
Aanpak Luchtkwaliteit (RAL) maatregelen op
het gebied van verkeer en vervoer opgeno -
men om luchtverontreiniging te bestrijden.
In het Collegeprogramma 2006-2010 wordt
veel waarde gehecht aan een gezond en
prettig woonklimaat in Rotterdam. Daarom
spelen milieu-aspecten een belangrijke rol
in plannen en programma’s op het gebied
van buitenruimte, mobiliteit, ruimtelijke
ordening en economische ontwikkeling.
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft met
DCMR een kennisalliantie, die wordt uit -
gewerkt in een academische werkplek op
het gebied van milieu, leefomgeving en
gezondheid. Daarin wordt samenwerking
gezocht met Erasmus MC.

Eerstelijnsgezondheidszorg
De eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen -
praktijken, gezondheidscentra) is via de GGD
Rotterdam-Rijnmond betrokken bij diverse
nieuwe initiatieven. Op wijkniveau stelt de
GGD Rotterdam-Rijnmond in samenwerking
met de eerstelijnsgezondheidszorg een plan
op voor gezondheidsmanagement op wijk -
niveau, gericht op integrale zorg in de wijk.

Daarin past preventieve gezondheidszorg,
zoals screening op hart- en vaatziekten,
diabetes mellitus en infectieziekten. Ook is
de eerstelijngezondheidszorg de start van
een brede inzet van preventieprogramma’s,
zoals Van Klacht naar Kracht (verwijzing
naar leefstijlcoach voor personen met sterk
verhoogd risico op chronische ziekten zoals
diabetes en depressie) en Bewegen op Recept
(beweegprogramma’s voor personen met
chronische gezondheidsproblemen).

Maatschappelijke participatie
De GGD Rotterdam-Rijnmond en andere
gemeentelijke instanties ontwikkelen inter -
venties om inwoners met gezond heids -
problemen actief te laten deelnemen aan
de samenleving door verbetering van de
arbeidsparticipatie (reïntegratie naar
betaalde arbeid) en sociale activatie van
ouderen en sociaal-zwakkeren. Daarin past
bijvoorbeeld het aanbieden van het program -
ma van Klacht naar Kracht, deels via de 1ste
lijnsgezondheidszorg. Met het Erasmus MC
(afdeling Maatschappelijke Gezond heids zorg)
is de gezondheidsinterventie Gezond aan de
Slag geëvalueerd, gericht op reïntegratie naar
werk van mensen met gezondheids proble -
men in de bijstand. Het onderzoekscentrum
O3 ondersteunt de Sociale Dienst Rotterdam
en het Centrum voor Werk en Inkomen
om sociale participatie te bevorde ren bij
uitkeringsgerechtigden met psychische
problemen, inclusief werkhervatting.
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Recente initiatieven primair vanuit Erasmus MC

Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving
(GENERO) 

Dit nieuwe netwerk van ruim 90 lokale
en nationale partners onder leiding van
Erasmus MC beoogt verbetering in zorg en
welzijn voor ouderen te realiseren, onder -
meer door intensieve samenwerking en
samenspraak over optimale zorg en welzijn
voor ouderen en door het ontwikkelen,
evalueren en implementeren van effectieve
en kwalitatief goede zorginnovaties. De inzet
is dat de activiteiten leiden tot een integraal
zorg- en ondersteuningsaanbod, gericht op
een betere zelfredzaamheid, meer functie -
behoud en vermindering van zorg- en
behandel  belasting van ouderen. Het onder -
zoek ERGO onder ouderen in Ommoord en de
oprichting van het Topinstituut TiGO (Gezond
Ouder worden) bieden belangrijke onder -
steuning voor het ontwikkelen van inter -
venties.

Kenniscentrum Leefomgeving en Gezondheid
De afdeling Leefomgeving en Gezondheid
van TNO Bouw en Ondergrond te Delft en
het Erasmus MC overleggen over een kennis -
centrum ‘Leefomgeving en gezondheid’.
Daarin wordt TNO expertise van de meting
en modellering van fysieke omgevings -
factoren (zoals luchtverontreiniging en
geluidsoverlast) gekoppeld aan de gezond -
heidskundige expertise van de Erasmus MC

afdelingen Epidemiologie, Maatschappelijke
Gezondheidszorg, en Kinder- en Jeugd -
psychiatrie (Generation R). Versterking
met de kennisalliantie van de gemeente
Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond
ligt voor de hand.

Versterking eerstelijnsgezondheidszorg in het
adherentiegebied van het Erasmus MC

In de directe omgeving van het Erasmus MC
zitten 40 huisartsen. Er wordt gedacht over
versterking van de banden tussen de afdeling
Huisartsgeneeskunde en de adherente
huisartspraktijken in de directe omgeving
van het ziekenhuis. De afdeling Psychiatrie
werkt samen de openbare geestelijke
gezondheidszorg in de ketenaanpak van
bemoeizorg bij kwetsbare groepen.
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Projecten voor basisscholen:
Lekker fit

Bevorderen gezonde leefstijl onder Rotter -
damse jeugd om overgewicht niet verder toe
te laten nemen en bewegingsarmoede af te
laten nemen.

Overbruggingsplan JGZ
Voorkomen verdere gewichtstoename bij
kinderen in het basisonderwijs. Met behulp
van een signaleringsprotocol worden obese
kinderen doorgestuurd naar de huisarts en
worden (ouders van) kinderen met over -
gewicht vier keer extra gezien door de JGZ
waarin veel belovende interventies om
overgewicht te reduceren worden besproken.

Ontbijt thuis
Ouders en kinderen bewustmaken van het
belang van ontbijten.

Genotmiddelenpreventie
Voorkomen dat jongeren problematisch
tabak, alcohol of drugs gaan gebruiken of
gokgedrag gaan ontwikkelen.

Zippy’s
Aanleren van coping vaardigheden om te
leren omgaan met alledaagse en negatieve
levenservaringen ter voorkoming van
depressie en angststoornissen.

Prima (Pestproject ProefImplementatie
Antipestbeleid BaO)

Preventie van pesten en afname van pest -
gedrag bij leerlingen in de bovenbouw van
het basisonderwijs.

Take care
Weerbaarheidstraining ter voorkoming van
depressie en angststoornissen.

Lentekriebels
Onder de aandacht brengen van relationele
en seksuele vorming in het basisonderwijs. 

Wensen en grenzen
Programma gericht op de ontwikkeling van
gezonde en relaties en seksualiteit.

Relaties en seksualiteit
Scheppen van voorwaarden gericht op
bewust wording van persoonlijke normen
en waarden van jongeren (met betrekking
tot seksualiteit, seksuele intimidatie en
omgaan met elkaar). Stimuleren van een
positieve seksuele ontwikkeling en verant -
woord gedrag (met betrekking tot relaties
en seksualiteit).

Frisse scholen
Verbeteren van de luchtkwaliteit binnen
scholen.

Projecten voor voortgezet onderwijs:
Super fit

Bevorderen van een gezonde leefstijl onder
Rotterdamse jeugd om overgewicht niet
verder toe te laten nemen en bewegings -
armoede af te laten nemen.

Genotmiddelenpreventie
Voorkomen dat jongeren problematisch
tabak, alcohol of drugs gaan gebruiken of
gokgedrag gaan ontwikkelen.

24

Overzicht van concrete projecten



25VETisnietVET
Ontwikkelen van een advies-op-maat
interventie gericht op het bevorderen
van5gedragingen die bijdragen aan het
voorkomen van overgewicht.

Head up
Aanleren van praktische vaardigheden om
met sombere gevoelens en gedachte om te
gaan.

Loving Me Loving You
Voorkomen van relatiegeweld onder
jongeren.

Wensen en grenzen
Programma gericht op de ontwikkeling van
gezonde en relaties en seksualiteit.

Relaties en seksualiteit
Scheppen van voorwaarden gericht op
bewust wording van persoonlijke normen
en waarden van jongeren (met betrekking
tot seksualiteit, seksuele intimidatie en
omgaan met elkaar). Stimuleren van een
positieve seksuele ontwikkeling en verant -
woord gedrag (met betrekking tot relaties
en seksualiteit).

Projecten voor ROCs:
Ontwikkeling, evaluatie en implementatie
lesprogramma voor ROCs over seksuele
gezondheid

Ontwikkeling van een modulair lesprogram -
ma om seksuele gezondheid te promoten
waarin aandacht is voor seksuele relaties,
zwangerschap en anticonceptie, soa, abortus,
seksueel geweld en homoseksualiteit.

Bevorderen van SOA en HIV testen op ROCs:
theorie en evidence-based ontwikkeling van een
interventie

Voorlichting over veilig vrijen en SOA testen,
internetsite en sense-spreekuren op ROCs
waar leerlingen zich kunnen laten testen.

Projecten gericht op jongeren, niet via school:
Kinderhaven

Polikliniek voor kinderen van 0-18 jaar
met astma, allergie/eczeem en/of kinder -
neurologische problemen waar gecombi -
neerde zorg wordt geboden in een kind -
vriendelijke omgeving.

Chlamydia screening
Vroege opsporing van chlamydia zodat het
behandeld kan worden en ernstige gevolgen
later kunnen worden voorkomen.

Effect van kortdurende seksuologische counseling
ter verbetering van de gezondheid

Kortdurende seksuologische counseling voor
jongeren tot 25 jaar met seksuele problemen.

Sense, centrum voor seksuele gezondheid
Spreekuren waar jongeren terecht kunnen
met vragen op het terrein van seksualiteit,
anticonceptie en soa. Jongeren kunnen hier
ook de noodpil krijgen of zich op chlamydia
laten testen.



Projecten voor migranten:
Soa-screening op locatie bij Antillianen in
Rotterdam

Individuele screeningen en screeningen in
groepsverband op SOA/HIV waarbij hulp -
verlening zo laag mogelijk houden om
risicoreductie te bereiken bij Antillianen.

Bevorderen van Hepatitis B screening in Turkse
gemeenschap in Rotterdam

Het bevorderen van deelname aan hepatitis
B screening en vaccinatie in de Turkse
gemeenschap met behulp van twee
‘getailorde’ (advies-op-maat) interventies;
één interventie gericht op individuele
gedragsdeterminanten, en één interventie
die gericht is op individuele determinanten
èn sociaal-culturele determinanten. 

China aan de Maas
Het ontwikkelen van een effectieve werk -
wijze om migrantengemeenschappen waar
hepatitis B frequent voorkomt te informeren
over hepatitis B, hen stimuleren zich te laten
screenen op hepatitis B en zonodig te laten
behandelen of te laten vaccineren.

Projecten voor (aanstaande) ouders:
Aanvalsplan Perinatale Sterfte Rotterdam

Het terugbrengen van de perinatale sterfte
tot het landelijk gemiddelde door hulp
tijdens de volgende fasen: pre-conceptiefase,
zwangerschap, bevalling en oprichting
geboortecentra, kraamzorg, CB en JGZ. 

Gezinskracht
Gezinnen met meervoudige gezins proble -
matiek weer zelf de regie over hun leven
laten krijgen.

Cursus aanstaande ouders
Vergroten ontwikkelkansen van kinderen
van moeders met psychische problemen.

Voorkomende ouders
Vroegtijdig signaleren en hulp organiseren
voor ouders met psychische klachten.

Projecten voor klanten van SoZaWe:
Gezond aan de slag

Mensen met gezondheidspronblemen in de
bijstand weer aan het werk krijgen door een
multidisciplinaire training voorafgaand aan
het reguliere re-integratietraject.

Activerende zorg
Klanten activeren en hun situatie stabiliseren
door een traject op te zetten waarbij de klant
verplicht in zorg komt, zodat klanten een stap
dichter bij re-integratie kunnen komen. 

Life coaches
Klanten via integrale aanpak  op alle levens -
gebieden voorbereiden op re-integratie.

Projecten voor volwassenen:
Van Klacht naar Kracht

Het voorkomen dat gezondheidsklachten
leiden tot chronische aandoeningen door
patiënten met extra risico op chronische
aandoeningen gerichte begeleiding te laten
krijgen van een leefstijladviseur.



Bewegen op recept
Het verstrekken van beweegprogramma’s
voor personen met gezondheidsklachten op
basis van doorverwijzing vanuit de eerste lijn
gezondheidszorg.

24 uur stoppen met roken
Een stop met roken programma waarin
deelnemers van Stivoro via SMS worden
begeleid en aan de hand van hun situatie
persoonlijke informatie om definitief te
stoppen krijgen.

Projecten voor overige doelgroepen:
Preventief vaccineren van contacten van
chronische hepatitis B patiënten

Inzicht in doeltreffendheid van uitvoering
door huisarts of door GGD van preventie van
hepatitis B bij risicocontacten van hepatitis B
dragers

Actief Testen!
Actief testbeleid voor HIV, hepatitis C en B bij
druggebruikers en (semi) dak en thuislozen. 

Soa screening van HIV-positieve homomannen
Op de hiv-behandelcentra van het Erasmus
MC en AMC worden HIV positieve MSM
getest op soa om te bepalen of dit standaard
moet gebeuren.

Centraal Onthaal (CO)
Eén centraal loket van waaruit alle opvang
en begeleiding van dak- en thuislozen wordt
georganiseerd.

ACT Ouderen (Assertive Community Treatment)
In zorg krijgen oudere zorgmijdende
patiënten met complexe psychiatrische
problematiek.

Uitgezworven zwervers
Woonvoorziening voor cliënten van 45 jaar
en ouder met meervoudige problematiek
afkomstig uit het dak- en thuislozencircuit.

Projecten voor de gehele Rotterdamse bevolking:
Rotterdam Climate Initiative

Daling uitstoot CO2 in 2050 met 50%.
Rotterdamse Aanpak luchtkwaliteit

Verbeteren luchtkwaliteit door o.a.
verkeersmaatregelen, maatregelen in de
scheepvaart, beter gebruik restwarmte
(burgers, huishoudens, bedrijven).

Partners for healthy cities
Het verkrijgen van kennis om de leef omstan -
digheden in grote steden te verbeteren.

Grote epidemiologische studies:
ERGO

Het Erasmus Rotterdam Gezondheid
Onderzoek (ERGO) is een langlopend
bevolkingsonderzoek onder 10.000 
55-plussers in de Rotterdamse wijk
Ommoord. ERGO onderzoekt gezond -
heidsproblemen die op ouderen leeftijd
veel voorkomen.
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Generation R
Het cohortonderzoek Generation R
onderzoekt de invloed van individuele,
omgevings- en genetische factoren op
groei, ontwikkeling en gezondheid van
bijna 10.000 kinderen in Rotterdam
vanaf de vroege zwangerschap tot
hun jong volwassenheid.

Overige initiatieven:
EURICUR

Het European Institute for Comparative
Urban Research (Euricur) heeft als doel
om beter te begrijpen hoe steden zich
ontwikkelen.
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