
Full Service Gezondheidspleinen 
 

 

Gezondheidscentrum de Roerdomp 2014 

 

 

     Gezondheidsplein Doorslag 2020 

Jan Joost Meijs, 12 mei 2014 

jjmeijs@roerdomp.nl 



  2008 

7.100 ingeschreven patiënten 

 
1500 inwoners bezoeken de Roerdomp 0 keer per jaar! 

2900 patiënten met een basisgeneeskundige zorgvraag 7.700 consulten 

950 patiënten met een chronische aandoening 4.050 consulten 

950 patiënten met psychosociale problematiek 5.040 consulten 

311 patiënten met een gezondheidsvraag 625 consulten 



GGD-cijfers 2008 

• 39% van de volwassen Nieuwegeiners voldoet niet aan de beweegnorm 

• 24% van de volwassen Nieuwegeiners rookt 

• 11% van de volwassen Nieuwegeiners drinkt overmatig alcohol (9% is 

binge drinker) 

• 47% van de volwassen Nieuwegeiners heeft overgewicht ( 14% Obesitas) 

• 41 % van de volwassen Nieuwegeiners loopt een ernstig risico op een 

depressie of angststoornis 

• 40% van de volwassen Nieuwegeiners voelt zich eenzaam 

 



2010 



Wijkplatform 

Stadscentrum/Merwestei

n 

Zaterdag markt 

kooplui 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.visionair.nl/wp-content/uploads/2013/06/markt.jpg&imgrefurl=http://www.visionair.nl/ideeen/mensheid/het-midden-en-kleinbedrijf-de-sleutel-voor-democratisering-van-de-macht/&docid=-1L5-fspVwmviM&tbnid=U1IuMpA-6HgEJM&w=700&h=464&ei=O9IlUrb2N4TE0QWl2oGoAg&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c


GGD cijfers 2012 

• 41% van de volwassen Nieuwegeiners voldoet niet aan de beweegnorm 

• 76% van de volwassen Nieuwegeiners voldoet niet aan de fitnorm  

• 24% van de volwassen Nieuwegeiners rookt 

• 7% van de volwassen Nieuwegeiners drinkt overmatig alcohol (9% is binge 

drinker) 

• 53% van de volwassen Nieuwegeiners heeft overgewicht ( 15% Obesitas) 

• 46 % van de volwassen Nieuwegeiners loopt een ernstig risico op een 

depressie of angststoornis 

• 46% van de volwassen Nieuwegeiners voelt zich eenzaam 
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Silke Moelands, coördinator 
 

Gezondheid & Veerkracht 



Silke’s werk! 

 Monitoren van de gezondheid en veerkracht van 
de inwoners van de wijken Doorslag, 
Stadscentrum & Merwestein 

 Monitoren van de persoonlijke doelen op het 
gebied van gezondheid en veerkracht 

 Actie ondernemen op “life events” op het gebied 
van gezondheid en veerkracht 

 Coachen van Lijfstyle groepen op gezondheid en 
veerkracht 

 Individueel begeleiden van patienten met een 
ziekte van de longen of een hart-vaatziekte 
 



Gezondheid dashboard 

Dashboard I = gezondheid en veerkracht 

 

Dashboard II = persoonlijke doelen 





Life Events 

• Nieuwe inwoner/nieuwe inschrijving 
• Geboorte 
• Nieuwe baan/verlies van baan 
• Geplande/spoed opname/ontslag ziekenhuis 
• Chronische aandoening 
• Overlijden partner/kind 
• Gas-licht-water rekening 
• Wijkmelding (wel/niet anoniem) 
• Mijlpalen 

 



Coachen 
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Datamanagement &burgerdossier 



Veerkracht 





Veerkracht  

Richting 
aan je 
leven 

Positief 
denken 

en voelen 

Grip op je 
leven 

Bewust 
leven 

Positieve 
relaties 

Betekenis 
vinden 

Gezond 
leven 
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VAN KLACHTAANPAK NAAR KRACHTAANPAK 



Levensloop & populatiegericht 



FINANCIERING 



Conclusie voor 2014-2015 

INWONERS 

& 
1. Datamanagement en Burgerdossier 

2. Gezondheid en Veerkracht/Levensloopgericht 

3. Technologische ontwikkeling 

4. wonen+onderwijs+welzijn+ZORG  

5. Gemeente+Zorgverzekeraar+Bedrijven 
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