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Op Expeditie
Drie jaar NDF Expeditie Duurzame Zorg in Feijenoord. Terugblikken en vooruitkijken!

Samen verbinden in de wijk

Zorg en zelfmanagement op maat

Vroegopsporing om de hoek

Nederlandse Diabetes Federatie - Samen één in Feijenoord - GGD Rotterdam-Rijnmond - ZilverenKruis | Achmea
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Bedankt voor deze 
unieke Expeditie!

Wat stel je je voor bij een expeditie? Welke woorden komen bij je op? 

Uitdagingen. Ontdekkingen. Ontmoetingen. Een schat wellicht? Al 

die voorstellingen kloppen als je op expeditie gaat in de melting pots 

Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof. En schatten hebben we ook 

gevonden. Pareltjes van projecten die de wijken echt verrijken. We gaan ze 

hier nu niet noemen want het hele magazine staat er vol mee.

Dit is de plaats om onze dank te uiten naar het fantastische netwerk dat 

rond Expeditie Duurzame Zorg is gegroeid. Laten we elkaar bedanken! Voor 

al het vertrouwen, de betrokkenheid en creativiteit, voor alle steun in elk 

opzicht. We mogen trots zijn!

Als Expeditie-partners vormen we een unieke club. Het is niet alleen een 

bondgenootschap van lokale partijen. Het is ook een alliantie van private, 

publieke en maatschappelijke organisaties. En het is de combinatie 

van landelijk en lokaal, met name de Nederlandse Diabetes Federatie, 

Gemeente Rotterdam en Samen Eén in Feijenoord. Die samenwerking 

tussen lokale en landelijke partners heeft z’n waarde bewezen. Kenmerkend 

voor de landelijke inbreng is het bredere innovatie-perspectief, de 

implementatiekracht en de ervaringen van elders in het land. De lokale 

daadkracht wordt gekenmerkt door realiteitszin, de intrinsieke motivatie 

van een warm hart en een koel hoofd en het lef om aan de slag te gaan. 

Wat een synergie! Het is dus oppassen dat je jezelf niet voorbijloopt. Dit 

magazine maakt een pas op de plaats. Even terugblikken, de stand van 

zaken opmaken en fris vooruitkijken. We wensen u veel leesplezier en we 

zeggen graag: tot ziens!

Stuurgroep Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord
Annemiek Beukman - Gezond op Zuid/Samen één in Feijenoord
Corrine Brinkman - Nederlandse Diabetes Federatie
Olger van Griensven - Gemeente Rotterdam
Fred Schaaf - Zilveren Kruis/Achmea
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In de wijk hebben Voorlichters
Gezondheid informatie gegeven aan
wijkbewoners over ziekte, gezondheid,
diabetes en artsenbezoek. Deze informatie
werd gegeven in heldere taal met veel 
beelden.  Lees meer op pagina 8 

Voorlichters Gezondheid

Vrijwilligers uit de wijk volgden een
cursus en gaven daarna duidelijke
informatie over gezond leven en meer
bewegen aan buurtbewoners.

Lees meer op pagina 12

Laagdrempelige gezondheidscontroles
dichtbij wijkbewoners. Door op de
markt, in het buurthuis of de moskee
bewoners op te zoeken, werden veel 
meer  mensen met (pre-)diabetes 
vroeger opgespoord en doorverwezen.

Lees meer op pagina 16

Camper-Expeditie

Buurtgezondheids-
netwerk

gezondheids-
bevordering

vroeg-
opsporing

diagnose &
behandeling

Pagina 39 t/m 51
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Hoe ziet de toekomst van diabeteszorg eruit? In 2011 ging de NDF op zoek 
naar antwoorden op die uitdagende vraag. Tientallen personen en partijen 
namen deel aan denktankbijeenkomsten die uiteindelijk resulteerden in het 
in maart 2012 gepubliceerde ‘Diagnose Diabetes 2025’. Het veelbesproken 
boek maakt in ieder geval één ding duidelijk: de epidemische toename van 
diabetes stelt ons als samenleving en als zorgsector voor een gigantische 
uitdaging. Hoe houden we onze diabeteszorg hoogwaardig, toegankelijk 
en doelmatig? Het hoofdstuk Behandelplan biedt daarvoor de nodige 
richtingwijzers.

Bij een boek kon het niet blijven. Met 
DD2025 had de NDF in feite haar missie 
voor de komende jaren geformuleerd. 
Die werd concreet uitgewerkt in het NDF 
Masterplan Diabetes waarmee de leden 
van de NDF in najaar 2012 instemden. Aan 
de hand van de in het boek geïntrodu-
ceerde trits ‘gezondheidsbevordering, 
vroegopsporing, diagnose & behandeling’, 
ontvouwt de NDF haar agenda voor de 
komende jaren. 

Samenwerkende partners
Om succesvol werk te kunnen maken van de ambities van het masterplan was extra inzet nodig. De maatschappelijke 
partners die ook DD2025 mogelijk maakten, stapten opnieuw naar voren en vormden, samen met de NDF, de oprichters 
van een nieuw publiek privaat partnership: NDF Expeditie Duurzame Zorg. 

Expeditie Duurzame Zorg is een infrastructuur 
voor innovatie, met projecten en proeftuinen. 
In de proeftuinen wordt geëxperimenteerd met 
nieuwe manieren van denken en doen. Lokale 
netwerken werken samen aan (diabetes)zorg en 
preventie op maat, geïntegreerd in een gezonde 
wijkaanpak. Het zijn living labs, waar patiënten 
en professionals hun relatie opnieuw 
vormgeven, waar lijnen elkaar ont-
moeten en gaan samenwerken, 
waar zorg en preventie 
worden geïntegreerd.

Als actief vervolg op DD2025 is 
EDZ vooral ook ‘geen woorden 
maar daden’. Wellicht daarom 
ook dat de eerste proeftuin van 

start ging in Feijenoord, met Stichting Achmea 
Gezondheidszorg als belangrijke partner. Op 5 
november 2013 vond in een volle symposiumzaal 
in het Ikazia Ziekenhuis de officiële aftrap plaats 
in aanwezigheid van toenmalig wethouder 
Marco Florijn: “Waar de problematiek groot 
is, daar is de innovatiekracht vaak nog groter. 
Daarom geloof ik in deze aanpak vanuit in de 
wijk gewortelde netwerken!”

Krachtig samenwerken aan   meer gezondheid in de wijk

Het
begon

met
een

boek

NDF Expeditie Duurzame Zorg is een publiek privaat innovatieplatform voor 
onderzoek, productontwikkeling en implementatie. Met projecten die focus-
sen op persoonsgerichte diabeteszorg. En proeftuinen waar ideeën, beleid 
en producten worden getoetst en getest, zoals in Rotterdam en Parkstad en 
op tal van onderzoekslocaties in het land. Een kleine geschiedenis, van het 
begin op papier tot en met de praktijk van proeftuin Feijenoord.

NDF Masterplan
naar preventie en zorg op maat, dichtbij huis. 

gezondheids-
bevordering

vroeg-
opsporing

diagnose &
behandeling
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Op 1 juli 2014 presenteert Expeditie Feijenoord zich tijdens 
een drukbezochte werkconferentie aan partijen die in de wijk 
actief zijn op het gebied van zorg en welzijn. ‘Doe mee!’ is de 
oproep, ‘laten we elkaar versterken, inspelen op wat er leeft 
en speelt in de wijk, laten we naar de bewoners toegaan!’

Spin in het Rotterdamse EDZ web is Annamarie 
van der Velden. In een interview zegt ze het 
zo: “Samen. Dat is het kernwoord. Expeditie 
Duurzame Zorg verbindt.” Dat blijkt! In de wijk 
gewortelde organisaties sluiten zich aan bij het 
snelgroeiende netwerk om zich samen in te 
zetten voor de gezondheid van de community. 
Nu, begin 2017 doen meer dan 40 partijen mee!Tientallen 

projecten
De Expeditie maakt energie los 
en bundelt krachten. Ideeën en 

initiatieven krijgen de kans zich te 
bewijzen in de dagelijkse praktijk 

van de wijk. Binnen een jaar lopen er 
tientallen projecten - op het gebied 

van samenwerking van lijnen, van 
preventie en vroegopsporing en het 

bereiken van moeilijk bereikbare 
doelgroepen, van zelfmanagement, 

leefstijlactivering, sociale 
netwerken en groepsconsulten voor 

laaggeletterden.   

DE WIJK IN
Op 4 november 2014 vindt er een 

ontmoeting plaats van lokale 
partners en oprichters van de 
Expeditie. Samen gaan ze op 

expeditie, vanuit De Kuip de wijk 
in. Een uitgebreide delegatie van 

VWS sluit zich aan en laat zich 
inspireren door de werkelijkheid en 

levendigheid in de wijk.

Leerpunten
In 2015 draait de Expeditie op 
volle toeren. Er wordt een sterke 
reputatie opgebouwd, in de wijk, in 
de stad, maar ook daarbuiten. VWS 
nodigt de NDF uit om tijdens de 
werkconferentie ‘Preventie in het 
zorgstelsel’, de Expeditie-aanpak 
in beeld te brengen, met focus 
op Expeditie Feijenoord. Met als 
belangrijke leerpunten:  
• De samenwerking tussen een 

landelijke initiatiefnemer, in 
casu NDF, en lokale partners als 
Samen één in Feijenoord en GGD/
gemeente Rotterdam, draagt bij 
aan essentiële beleidskennis en 
versterkt elkaars praktijkervaring 

• De brede en diverse betrokkenheid 
in de wijk draagt bij aan draagvlak 
en samenhang

Groeien
bloeien

In 2016 is het Buurtgezondheidsnetwerk 
actief. De inmiddels beroemde 
Camper-Expeditie wordt opgenomen 
in de interventiedatabase van 
Loketgezondleven.nl. Voorlichters 
Gezondheid zijn een vaste waarde in 
de wijk. Het project Zelfzorg op afstand 
laat mooie resultaten zien. De lokale 
eerste en tweede lijn doen mee aan 
het innovatieproject NDF Personalized 
Diabetes Care. Er gebeurt veel. 
Vakbladen als DiabetesPRO, Praktische 
Huisartsgeneeskunde en Tijdschrift 
voor Praktijkondersteuning schrijven 
erover. Ook Trouw is nieuwsgierig naar 
de nieuwe dynamiek in de wijk. U leest 
er alles over in dit magazine!

Krachtig samenwerken aan   meer gezondheid in de wijk

Samen één in Feijenoord

Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord

Elkaar 
versterken

Verbinder

en
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Expeditie gaat door
Nieuwe manieren van denken en doen. In Feijenoord gaan ze graag de uitdaging 
aan. Er wordt actief ingezet op vroegopsporing, er zijn initiatieven op de combinatie 
leefstijl + participatie, er wordt op innovatieve manieren samengewerkt tussen 
de eerste en de tweede lijn, in de gezondheidscentra zetten zorgverleners en 
onder andere de Voorlichters Gezondheid samen in op persoonsgerichte zorg en 
zelfmanagement. Het gaat beter in Feijenoord! 



8

Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord is sinds drie jaar actief 
in de wijken Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof in het 
Rotterdamse gebied Feijenoord. De cijfers over obesitas en 
diabetes liegen er op dat moment niet om. Zo is bijvoorbeeld 
het aantal mensen met diabetes type 2 bijna twee keer zo 
hoog als het landelijke gemiddelde. De situatie is ernstig 
en de prognoses voor de wijken voorspellen een verdere 
verslechtering van de gezondheidssituatie van de bewoners in 
de komende jaren. Met een laagopgeleide bevolking en vaak 
beperkte kennis van de Nederlandse taal blijkt het een hele 
uitdaging om informatie te geven over een goede gezondheid, 
leefstijlpreventie en basale kennis van bepaalde ziektes zoals 
diabetes en kanker. 

Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord zocht dan ook 
direct aansluiting bij Voorlichters Gezondheid, een 

actieve organisatie in Rotterdam die al goede resultaten 
boekte met gezondheidsvoorlichting aan mensen in een 
achterstandspositie. In eerste instantie richtten de voorlichters 
zich vooral op perinatale zorg en zwangerschap (binnen het 
Rotterdamse programma Klaar voor een kind), later kwam daar 
ook COPD, gezonde leefstijl en diabetes bij. 

Gebrekkige kennis
Hafida Boukayoua is een van de Voorlichters Gezondheid en 
vertelt dat zelfs zij nog verbaasd was over de gebrekkige kennis 
van allochtonen én autochtonen over hun gezondheid. “Het 
gaat niet zozeer om gebrekkige kennis van taal, maar vooral 
om de laaggeletterdheid in deze wijk. Mensen kunnen brieven 
of voorlichtingsfolders over gezond leven eenvoudigweg 
niet lezen. Op dat vlak ontdekte ik weinig verschil tussen 
allochtonen en autochtonen. Ook mensen die hier zijn geboren 

Levendig
Feijenoord 
Feijenoord is een levendig stadsgebied met grote diversiteit, 
veel verschillende culturen en mooie initiatieven. Maar kent ook 
een hoge werkloosheid, armoede en wijkbewoners die kampen 
met een slechte gezondheid. Reden genoeg om juist hier Expeditie 
Duurzame Zorg te starten. 
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en getogen weten de wegen naar de juiste zorgverleners 
soms slecht te vinden. Ze missen basiskennis over een goede 
gezondheid.”

De sociaaleconomische status van de wijkbewoners is laag. 
Veel mensen zijn laag opgeleid en 36% is laaggeletterd, een 
derde van de inwoners leeft van een WW-uitkering. In de wijken 
Bloemhof, Afrikaanderwijk en Hillesluis moet meer dan 70% 
van de inwoners rondkomen van een laag inkomen. Meer dan 
twee derde van de inwoners is van niet-westerse afkomst. De 
grootste groep is van Turkse herkomst, daarnaast zijn er grote 
Marokkaanse en Surinaamse groepen. De bewoners van deze 
wijken zijn relatief jong en ervaren een slechte gezondheid. 
De zorgconsumptie is dan ook hoog, dat komt mede door een 
slechte leefstijl en doordat het merendeel van de mensen te 
weinig beweegt. 

Eigen spreekuur
In de voorlichtingssessies voor bewoners gebruikt Boukayoua 
dan ook vooral veel beeldmateriaal en eenvoudige 
bewoordingen. “Dokterstaal blijven wij ver van. In herkenbare 
termen leggen we uit wat bijvoorbeeld een hypo of hyper is, hoe 
ze die kunnen herkennen. We laten plaatjes zien van gezonde 
maaltijden. Dat werkt goed. Ook herhalen we veel en vragen 
mensen het kort samen te vatten. Als je alleen maar vraagt 
of iemand het heeft begrepen, dan knikt diegene altijd van ja. 
Maar dan weet je niet of de boodschap is overgekomen.” 

Die aanpak leert Boukayoua ook de zorg- en hulpverleners die 
ze tevens traint. “We zitten nu standaard een dag in de week 
in gezondheidscentrum ’t Slag. Daar geven we de POH’ers tips 
en leren ook weer veel van hen. We hebben elke woensdag 
gezamenlijk overleg over patiënten waar de POH’ers en artsen 
niet direct uit komen. Ook geven we voorlichtingssessies over 
COPD en diabetes. Zo gaat de kennisoverdracht over en weer. 
Een echte verdienste van Expeditie Duurzame Zorg. Nu werken 
we echt samen.”

De Voorlichters Gezondheid vormen zo een mooie brugfunctie 
tussen wijkbewoners en zorgverleners. “Om allochtone en 
laaggeletterde doelgroepen te kunnen helpen moeten we 
eerst kennis overdragen over gezondheid en gezondheidszorg. 
In het land van herkomst is vaak de gezondheidszorg anders 
geregeld dan in Nederland. En gewoonten en rituelen die in 
het land van herkomst heel gebruikelijk zijn, worden hier niet 
begrepen of afgeraden. Dat soort processen kosten tijd. Toch 
zie ik al vooruitgang. Mensen die voorlichting hebben gehad, 
vertellen vaak later dat ze er nog steeds iets mee doen, of ze 
eten gezonder, of zijn meer gaan bewegen. Wellicht hebben we 
nog geen keiharde outcome cijfers, maar toch denk ik dat met 
dit soort projecten alle beetjes helpen.”

“Ik hoop van harte dat wat we nu hebben opgebouwd 
doorgezet kan worden”, zegt Boukayoua. “Ik heb het idee dat 
we net begonnen zijn. Het zou jammer en zonde zijn als alles 
wat we bereikt hebben weer wegzakt. Juist nu moeten we 
doorpakken. Blijven opsporen, voorlichten en mensen van 
kennis voorzien. Dat levert echt op de lange termijn meer 
gezondheid op.”

'Juist nu moeten 
we doorpakken. 

Blijven opsporen, 
voorlichten en 

mensen van 
kennis voorzien'

Voorlichter Gezondheid Hafida Boukayoua (l) in een 
voorlichtingssessie met collega Housnia Risouli
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Spin in het web, 
aanjager, verbinder, 
doordouwer, altijd 

enthousiast en 
goedlachs. Het zijn 
enkele typeringen 

die betrokkenen van 
Expeditie Duurzame 

Zorg geven aan 
regiocoördinator 

Annamarie van der 
Velden. Zij zette 

de afgelopen drie 
jaar haar schouders 

stevig onder het 
initiatief. Haar verhaal 

over successen en 
leermomenten.

Aanjagen,
verbinden  en

volhouden
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Vanaf het allereerste tot het laatste moment heeft 
regiocoördinator Annamarie van der Velden wat afgesjouwd door 
haar woonwijk en werkplek Feijenoord. Om een Expeditie als 
deze te laten slagen moest ze voortdurend mensen aanklampen, 
opbellen en achter de broek aan zitten. “Ik heb wat kopjes thee 
gedronken om mensen erbij te betrekken, maar als ik zie wat we 
daarmee hebben bereikt, ben ik vooral blij,” vertelt ze. 

Meer contact
Het gat tussen de wensen en ambities van de beleidsmakers 
vanuit de gemeente en NDF om meer wijkgericht te werken 
en de weerbarstige praktijk was groot toen zij in 2013 begon. 
“De structuur van de gezondheidszorg is vooral gebouwd 
op een-op-een contact tussen arts, verpleegkundige of 
praktijkondersteuner met de wijkbewoner. Vanuit ‘Samen één 
in Feijenoord’ - het netwerk van 35 partijen uit de sectoren 
zorg, welzijn, wonen en participatie - wilden we meer 
contact, verbinding en uitwisseling tussen al die sociale en 
zorgpartners.” 

Een hoge ambitie, want Van der Velden ontdekte dat de wil 
om informatie en patiënten met elkaar uit te wisselen groot 
was, maar de praktijk weerbarstiger. “Professionals hadden 
moeite patiënten los te laten en aan een ander domein over te 
laten. Bijvoorbeeld een praktijkondersteuner aan een sociaal 
werker.” Vooral door de Camper-Expeditie is die kennismaking 
en het vertrouwen onderling tot stand gekomen. “Doordat 
de Camper-Expeditie goed zichtbaar was in de wijk, waren 
de zorgverleners dat ook. Die aanpak heeft ertoe geleid dat 
verschillende organisaties in de wijk elkaar hebben ontmoet 
en leren kennen. Ik merk nu dat de uitwisseling van mensen, 
behandelingen en adviezen veel gemakkelijker verloopt dan 
daarvoor. Ze kennen elkaar en elkaars aanbod beter, dus weten 
nu wie ze moeten aanspreken voor bijvoorbeeld sport-, leefstijl- 
of voedingsadviezen. De sleutel tot dit succes is echt persoonlijk 
contact.”

Alle tijd nemen
Dat betekende voor de regiocoördinator veel geduld en 
eindeloos veel bezoekjes afleggen en telefoontjes plegen. “In 
wijken als deze hebben e-mails en brieven minder effect. Je 
moet de tijd nemen, contacten opbouwen en als het stroperig 
gaat de deur uitstappen en langsgaan. Wat goed aanslaat is 
direct op iemand afstappen en iets heel concreets vragen. Zo 
krijg je ongelooflijk veel voor elkaar.” De coördinator merkte 
dat er daardoor meer mogelijk was dan ze zelf voor ogen had. 
“Contact leggen is lastig, maar heb je eenmaal die verbinding 

dan is werkelijk alles mogelijk en wordt het diezelfde dag nog 
voor je geregeld.”

Zo kwam de eerste keer bij een voorlichtingssessie bij de 
moskee over diabetes en de Ramadan slechts een handjevol 
mensen opdagen. Maar die ontmoeting zorgde wel voor 
vertrouwen en leidde tot een solide relatie. “Vooral door de 
enorm betrokken Voorlichters Gezondheid die dezelfde cultuur 
en taal spreken. Nu krijgen we vanuit de moskee regelmatig 
vragen. Van de week nog of enkele zorgverleners iets kunnen 
komen vertellen aan vrouwen over de overgang. Fantastisch.” 

Een andere les uit de Expeditie is dat niet alles vanuit de zorg 
geregeld hoeft te worden. Ook scholen, buurthuizen, moskeeën 
of sportcoaches zijn van goede wil en kunnen veel mensen 
bereiken als het gaat om het verbeteren van gezonde leefstijl 
en meer bewegen, zegt Van der Velden. “We wilden een brede 
beweging op gang brengen en dat is gelukt. Het is mooi dat alle 
betrokken partijen inmiddels beter met elkaar samenwerken. 
Juist doordat we de boodschap van gezond leven, je gezondheid 
regelmatig laten controleren en meer bewegen in de volle 
breedte in de wijk hebben laten zien, is het aangeslagen.”

Blijven vechten
Dat een achterstandswijk in beweging brengen een taaie 
klus is, weet Van der Velden als geen ander. “Mensen moeten 
heel actief aangesproken worden, superduidelijk, niet te 
voorzichtig, recht voor zijn raap. Dat heb ik wel geleerd. Hier 
slaan beleidsplannen en goede wil minder aan. Je moet ervoor 
vechten en jezelf blijven motiveren.” Dat hierdoor diabetes 
inmiddels op het netvlies staat van alle zorgverleners en andere 
partijen in deze wijk, is ze erg blij mee. De regiocoördinator 
hoopt van harte dat er structureel aandacht blijft voor 
deze thema’s. “De komende tijd gaan we zaken nog stevig 
verankeren, zodat alle partijen het ondanks de hoge werkdruk 
actueel kunnen houden. Ik hoop ook dat de diverse lijnen die nu 
gelegd zijn onderhouden worden. Wat dat betreft zal iedereen 
moeten blijven investeren.”

'Nu bellen de mensen van de 
moskee ons op en vragen om 
voorlichting, dat is winst'

'De uitwisseling van mensen, behandelingen en 
adviezen verloopt nu veel gemakkelijker'
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Het is begin 2015 als het Buurtgezondheidsnetwerk 
van start gaat. Het initiatief komt van De Zuiderling, 
Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord en huisartsenprak-
tijk Mozaïek, onder leiding van huisarts Jan Galesloot, 
nurse-practitioner Els van Beek en projectcoördinator 
Monica Diaz namens de Zuiderling. Al deze mensen 
willen een gezonde leefstijl en het hieraan gerelateerde 
aanbod onder de aandacht van wijkbewoners brengen 
en tegelijk het kennisniveau hierover verhogen, zodat er 
minder overbodig gebruik wordt gemaakt van de zorg. 

De opzet is eenvoudig. Zeven sleutelfiguren (vrijwilli-
gers) uit de doelgroep krijgen een training en worden 
vervolgens ingezet in de wijk, bijvoorbeeld als voorlichter 
of maatje. Hiervoor worden zij iedere week beloond met 
twee Zuiderlingen, een lokale (ruil)munteenheid. De 
training is afgestemd op de doelgroep qua taal, cultuur 
en belevingswereld. In de eerste bijeenkomsten zijn ver-
schillende onderwerpen met betrekking tot gezondheid 
behandeld zoals kinderziekten, koorts en het belang van 
gezonde voeding. 

Hoe zorg je dat interessante 

gezondheidsinformatie als 

lopend vuurtje door de wijk gaat? 

Gewone folders bieden vaak 

geen uitkomst. Maar de inzet 

van actieve ambassadeurs, die de 

juiste informatie doorvertellen 

aan buurtbewoners, bleek wel te 

slagen. Zo ontstond het effectieve 

‘Buurtgezondheidsnetwerk’.  

Gezondheidsvoorlichting
als

lopend
vuurtje 

door de
wijk
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Deze sleutelfiguren trokken vervolgens de wijk in om de 
opgedane kennis over te dragen. Sommigen vertelden het 
wekelijks door aan een groepje moeders in een ouder-
kamer op een basisschool, een ander bij haar sportclub 
en weer een ander aan familie en vrienden die wekelijks 
op bezoek komen. De vrijwilligers wisten zo onder meer 
de schoolleiding van een basisschool te overtuigen 
dat ouders minder suikerhoudende drankjes moesten 
meegeven naar school. Dit is ook in het schoolbeleid 
opgenomen. Zo lukte het in het gebied Feijenoord met 
veel laaggeletterden en mensen met een niet-westerse 
afkomst om in korte tijd het kennisniveau over gezond 
leven en de gezondheidszorg te verhogen. 

Eenvoudig en krachtig
Tientallen wijkbewoners gingen na de succesvolle pilot 
vervolgens op cursus (van 15 weken) over taal en ge-
zondheid door onder meer de Voorlichters Gezondheid. 
Iedere les werden tien woorden aangeleerd die te maken 
hadden met een gezondheidsonderwerp. Wat is diabetes, 
hoge bloeddruk, wat is het belang van bewegen en goede 
voeding, wat staat er in een bijsluiter, zorgverzekeringen 
en wanneer ga je naar de huisarts? De eerste les van de 
week was telkens een inhoudelijke les, gegeven door de 
professionals van gezondheidscentrum ´t Slag, Huisart-
senpraktijk Mozaïek, MoveDis of Buurt M/V. 
Vervolgens werden deze gezondheidslessen opgevolgd 
door een taalles en zo konden buurtbewoners alle woor-
den oefenen met een taalvrijwilliger tijdens conversatie-
lessen. Zodat iemand zich goed kan uitdrukken wanneer 
hij of zij bij de huisarts of andere hulpverlener zit. Verder 
waren er bewegingslessen en kooklessen. “Wij wilden met 
het project dat de deelnemers beter zouden weten hoe 
zij zichzelf en hun gezin gezond kunnen houden. En dat 
zij zich beter zouden kunnen uitdrukken wanneer zij bij 
hun dokter zitten - en de arts ook beter zouden begrijpen”, 
vertelt projectleider Monica Diaz. “Daarnaast vroegen wij 
elke deelnemer hun kennis door te geven aan vrienden, 
kennissen en familie.”

Elkaar beter leren kennen
Ingrijpende onderwerpen die aan bod kwamen, zoals 
ernstige ziektebeelden, zorgden ervoor dat er persoonlij-
ke ervaringen werden besproken. Zo leerden mensen el-
kaar beter kennen en bleven ze ook na de lessen contact 
met elkaar houden. Alle deelnemers kregen de opdracht 
om alle kennis door te geven aan zeker tien vrienden en 
familieleden, zodat niet tachtig, maar zeker achthonderd 
mensen werden bereikt-– en dat aantal is zeker gehaald. 
Zo werd de olievlek gerealiseerd die de betrokken orga-
nisaties voor ogen hadden. En merkten deelnemers ook 
dat zij ertoe deden, dat ze iets belangrijks te vertellen 
hadden. De kennis die zij opdeden deelden zij met buren, 
familie en vrienden, en kregen in ruil hiervoor de alter-
natieve ruilmunt ‘Zuiderlingen’ die ze in de wijk konden 
investeren. Op die manier zagen de deelnemers elkaar 
ook nog eens in de wijk - goed voor de sociale cohesie.  

Geslaagde effecten
Inmiddels zijn de effecten van dit project gemeten. Zo 
zorgde het netwerk ervoor dat 120 mensen werden 
bijgeschoold in Nederlandse taal en gezondheid. 
Door deelname aan de cursus weten zij nu beter hoe 
zij zichzelf en hun gezin gezond kunnen houden. 
Ze zijn taalvaardiger geworden, met name op het 
onderwerp gezondheid, waardoor de deelnemers 
bijvoorbeeld de bijsluiter beter begrijpen, waardoor 
ze medicatievoorschriften beter kunnen volgen. Ze 
begrijpen ook beter hoe het Nederlandse zorgsysteem 
werkt en kunnen beter beoordelen wanneer zij wel of 
niet de huisarts moeten bezoeken. Ook weten we dat 
deelnemers door het project actiever zijn geworden, 
meer participeren en positieve ervaringen opdeden in 
contact met wijkbewoners. Frisdrank is vaker vervangen 
door water, er wordt anders gekookt, mensen zijn samen 
gaan wandelen of sporten samen. En de verhalen die de 
deelnemers hoorden, werden doorverteld op scholen, 
in het buurthuis, thuis en op pleinen. Zo ontstond de 
positieve olievlek die de initiatiefnemers aanvankelijk 
voor ogen hadden.  
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Elize van Ballegooie is vanuit de Nederlandse Diabetes Federatie 
landelijk coördinator van NDF Expeditie Duurzame Zorg en 
onder andere actief in Rotterdam. Ze is van Feijenoord gaan 
houden, van de kleurrijke wijken Bloemhof, Afrikaanderwijk en 
Hillesluis. De bewoners komen van over de hele wereld. “Het is 
een fantastische mix van talen en culturen. Bij de start in 2014 
sprak ik huisartsen en praktijkondersteuners die met veel zorg 
en passie hun patiënten behandelden. Maar ze liepen steeds 
tegen dezelfde taal- en cultuurbarrières op. Ze vertelden keer 
op keer hetzelfde maar hun boodschap kwam niet aan. Nu 
weten we dat het ook anders kan, bijvoorbeeld met de inzet 

van Voorlichters Gezondheid. Zij geven uitleg over gezondheid 
aan mensen, passend bij hun vaardigheden, taalvaardigheid 
en cultuur. Ze hebben nu zelfs een eigen spreekuur bij het 
gezondheidscentrum. En je ziet dat patiënten inmiddels meer 
kennis hebben en zich bewust zijn van hun eigen lichaam en 
hun diabetes.”

Expeditie-gevoel
Van Ballegooie: “Het mooie van al die samenwerkingen die 
deze Expeditie realiseerde, is dat je met elkaar blijft leren! Zo 
kom je er dan achter dat al het mooie voorlichtingsmateriaal 

De Nederlandse 
Diabetes Federatie 

kwam naar Feijenoord 
met een visie voor een 
integrale wijkaanpak. 

En bracht expertise 
voor de implementatie 

van innovaties op het 
gebied van diabeteszorg, 

diabetespreventie en 
zelfmanagement. “We 

hebben niet alleen 
gebracht, we hebben ook 

veel geleerd”, zegt
Elize van Ballegooie.

‘Nu weten we dat 
 het anders kan’
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over diabetes eigenlijk allemaal is afgestemd op de geletterde 
autochtone patiënt. Daar kun je weinig mee richting 
die moeilijk bereikbare doelgroepen in de wijk.” En in de 
samenwerking, door de interventies die zijn ontwikkeld en 
getest, ontdekte Van Ballegooie en haar collega’s wat wel werkt, 
hoe je mensen bereikt en kunt motiveren. “Dat is echt mijn 
Expeditie-gevoel: ontdekken dat het wel kan! We zijn nu samen 
met partners nieuw materiaal aan het ontwikkelen, gericht op 
de laaggeletterde migrant. Dat wordt nu getest in de praktijk.”

Sporthart
In de Rotterdamse wijken wonen veel mensen met overgewicht. 
Een relatief groot deel van de wijkbewoners voldoet niet aan 
de landelijke beweegnorm. Ondanks het grote aanbod op het 
gebied van sport en gezonde leefstijl, bereikte dit aanbod de 
wijkbewoners onvoldoende. Van Ballegooie is van huis uit een 
echte sportvrouw. Ze is sportpsycholoog, en heeft op hoog 
niveau gehockeyd. “Ik weet hoe leuk sport kan zijn, en dat gun ik 
iedereen. Daarom vond ik het wandelproject met de landelijke 
Bas van de Goor Challenge ook zo leuk. Er kwamen zoveel 
mensen in beweging. Daar gaat mijn sporthart echt sneller van 
kloppen.”

Ook de Camper-Expedities zijn een groot succes. Wijkbewoners 
laten zich meten op onder andere BMI en bloedsuiker en doen 
de Diabetes Risicotest. Afhankelijk van de uitslagen wordt ter 
plekke doorgeschakeld naar passend advies en aanbod. Dat 
werkt. Van Ballegooie. “Een extra opbrengst van dit project is 
dat de betrokken professionals, vanuit allerlei organisaties, 
elkaar nu kennen en dat er duurzaam contact is ontstaan, 
gewoon door de praktische samenwerking, aangejaagd door 
een projectcoördinator.”

Zelfmanagement 
Een van de grootste uitdagingen lag op het vlak van 
zelfmanagementondersteuning. Om te beginnen bestonden 
er onder zorgverleners grote verschillen wat betreft hun 
beleving van ‘zelfmanagement’ . Van Ballegooie: “In feite gaat 
het om alles wat de patiënt zelf kan doen om op een positieve 

manier met zijn aandoening te leven. Maar mensen verschillen 
natuurlijk. Daarom is het zo belangrijk dat je als professional 
weet wie je voor je hebt. Kijk niet alleen naar de aandoening, 
maar vooral ook naar de bredere context. Bijvoorbeeld naar 
iemands sociale omgeving, vaardigheden, levensdoelen. Hoe 
kun je in dat individuele geval eigen regie en participatie 
bevorderen.” Het innovatieproject NDF Personalized Diabetes 
Care is in dat kader baanbrekend; binnen Expeditie Feijenoord is 
het Ikazia Ziekenhuis daar nauw bij betrokken.

Een succesvolle aanpak waren ook de zogenoemde 
kennissessies zelfmanagement, waarbij huisartsen en 
praktijkondersteuners samen met deskundigen verkenden 
waar het echt om gaat. Hierbij werd gekeken naar de 
veranderende, meer coachende rol van de zorgverlener.  “Zo 
bedacht huisartsenpraktijk Mozaïek een innovatieve aanpak 
voor mensen die steeds maar geen gehoor gaven aan hun 
diabetes en leefstijl. In de nieuwe aanpak worden patiënten 
geïnstrueerd om zelf thuis bloedsuikermetingen uit te 
voeren en een voedingsdagboekje laten bij te houden. Via 
een beveiligde chatomgeving kan men contact hebben met 
de praktijkondersteuners. Echt een heel mooi voorbeeld van 
zelfmanagementondersteuning.”

Lokaal werken
In drie jaar Expeditie is veel bereikt. Om de successen te 
behouden, te verdiepen en op te schalen is er een aanjager 
nodig, merkt Van Ballegooie op. “Zorgprofessionals krijgen 
veel projecten op zich af. Als ze meedoen en zich inzetten, 
moet je ze ook enthousiasmeren, ontzorgen en faciliteren. En 
natuurlijk moet je de meerwaarde goed in beeld brengen.” Ten 
tweede is er een goede verbinding nodig tussen de partijen. 
Van Ballegooie: “Ik heb veel overlegd met de gemeente en 
welzijnsorganisaties. Dat waren nieuwe gesprekspartners voor 
de NDF; erg leuk om te doen. Diabeteszorg beslaat een heel 
continuüm. Het gaat niet alleen over de zorg, maar ook over 
vroegopsporing en preventie. Daarvoor moet je op lokaal niveau 
de verbinding zoeken.”

Elize van Ballegooie

Landelijk coördinator NDF Expeditie Duurzame Zorg
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  Mee op
Camper-Expeditie

Gewoon even op de markt, de moskee of in het buurthuis je 
gezondheid laten testen. Het bleek een gouden formule voor het 
vroeg opsporen van diabetes en obesitas. Een dagje op pad met 
de Camper-Expeditie.

Onder begeleiding van zoete salsa-
muziek wandelen enkele Antilliaanse 
vrouwen heupwiegend de zaal van 
ouderencentrum De Beukelaar in 
Rotterdam binnen. Normaal komen ze 
hier bij elkaar om te kletsen, te eten, 
een kaartje te leggen en te dansen. 
Vandaag moet het swingen wachten 
tot ze zijn gewogen, gemeten, geprikt 
en bevraagd over hun gezondheid.

Deze gratis gezondheidscontrole 
reist sinds 2014 per camper door de 
deelgemeente Feijenoord. De ene 
keer worden de spullen uit het busje 
geladen bij een moskee, dan weer 
bij een taalschool, buurthuis of op 

de markt. Iedere keer met hetzelfde 
doel: mensen opzoeken die via de 
reguliere zorgkanalen lastig te be-
reiken zijn. Het gaat met name om 
bewoners van niet-westerse komaf 
die kampen met overgewicht, obesi-
tas en daardoor grote kans hebben 
op diabetes. Mensen worden in een 
half uur tijd op simpele gezond-
heidszaken getest, horen direct of er 
wat mankeert en krijgen voorlich-
ting over gezond eten en bewegen.

Jessica Gibbes (52) is deze dag een 
van de eerste bezoekers van de 
zogenaamde Camper-Expeditie, die 
standaard begint bij de weegschaal. 
Ze kijkt niet, ze weet het al: te zwaar. 
Een dame meet haar buikomvang 
en lengte. Daarna volgt controle van 
de bloeddruk, bloedsuikerwaarde en 
vult ze een uitgebreid formulier in 
over haar gezondheid. “Ik vind het 
wel interessant om een keer mijn 
gezondheid te laten checken. Dat 
zou ik normaal nooit doen, ik ga pas 

naar een dokter als ik klachten heb. Ik 
hoor net dat mijn bloeddruk te hoog 
is; dat komt vast omdat ik moest 
rennen voor de tram”, lacht ze. Bij een 
volgend tafeltje praat ze over de uit-
slag met de wijkverpleegkundige en 
daarna volgen nog enkele tafels met 
informatie over bewegen, diabetes, 
tandzorg en gezonde voeding.

De Camper-Expeditie is een initiatief 
van de Nederlandse Diabetes Fede-
ratie (NDF), Samen één in Feijenoord 
en GGD/gemeente Rotterdam. 
Aanvankelijk toerden medewerkers 
met een camper door de wijken – 
vandaar de naam – maar wegens 
ruimtegebrek en drempelvrees 
bouwen ze hun gezondheidsstraat 
nu op in een buurthuis of bij het 
zwembad. De diabetesorganisaties 
willen met deze aanpak mensen 
met een risicoprofiel zo vroeg moge-
lijk opsporen om diabetes te voorko-
men. Ze doen dit samen met veertig 
lokale en regionale zorg-, sport en 
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welzijninstanties en is betaald door 
het innovatiefonds van zorgverzeke-
raar Achmea/Zilveren Kruis. 

“Wij weten uit onderzoek dat in deze 
armere wijken de gezonde levensver-
wachting tien jaar lager ligt dan in 
andere stadswijken”, vertelt program-
maleider Elize van Ballegooie van de 
NDF. “Deze bewoners schenken wei-
nig aandacht aan hun gezondheid. 
Ruim zestig procent heeft overge-
wicht en twintig procent obesitas. In 
deze wijken komt diabetes twee keer 
zo vaak voor als in andere wijken. We 
weten ook dat bestaande initiatie-
ven om mensen aan het bewegen 
en gezonde voeding te krijgen, 
deze weerbarstige doelgroep niet 
bereiken. Door ze nu letterlijk op te 
zoeken, lukt dat eindelijk wel.”
De net gecontroleerde Gibbes staat 
inmiddels te praten met Chadia 
Sbaai van welzijnsorganisatie DOCK 
Dock. “Ik wil wel graag bewegen, 
maar het moet wel swingen”, zegt 

Gibbes. “Zumba lijkt me wel leuk.” 
Dat kan en ze geeft zich meteen op 
voor de les van volgende week. Die 
directe aanpak werkt goed, zegt 
Sbaai. Na elke expeditie heeft ze 
tientallen aanmeldingen. “Hoeveel 
flyers je ook verspreidt, je krijgt pas 
echt contact met deze doelgroep als 
je mensen spreekt en overtuigt dat 
ze iets aan hun gezondheid moeten 
doen. Vrouwen willen best bewegen, 
maar ze nemen die stap zelf niet. Als 
ik ze dan vertel dat ik allerlei lessen 
geef aan allochtone meiden en vrou-
wen, geven ze zich sneller op.”

Het leuke van de expeditie vindt 
Sbaai niet alleen de gesprekken 
met de bezoekers, maar ook die 
met collega’s in de wijk. Aan de 
expeditie werken partijen mee die 
actief zijn op het gebied van zorg, 
sport of gezondheid. “Ik heb al 
regelmatig vrouwen doorverwezen 
naar de weerbaarheidstrainin-
gen van  InMovement”, zegt Sbaai.  

“Toch, buurvrouw?” Wies Vink van 
 InMovement knikt: “Voorheen wisten 
we van elkaar wel dat we bestonden, 
maar kenden elkaars aanbod nauwe-
lijks. Iedereen zat op zijn eigen eiland. 
Nu wisselen we vaker onderling in-
formatie uit en verwijzen we cliënten 
naar elkaar door.”

Terugbellen 
Uit de evaluatie van de Camper- 
Expeditie blijkt dat de banden tussen 
zorg- en sportorganisaties in de 
wijk inderdaad zijn verstevigd (lees 
hier meer over op pagina 45). Uit dit 
onderzoek blijkt dat ook mensen 
met een niet-westerse achtergrond, 
een lastig bereikbare doelgroep, 
grotendeels worden bereikt. Met 21 
Camper-Expedities zijn zeker 1700 
bewoners bereikt. In totaal werden 
1215 intakeformulieren ingevuld, 
waarna ze leefstijladvies kregen en bij 
klachten werden ze thuis opgebeld of 
doorverwezen naar de huisarts.

“Onze aanpak om ziektes en onge-
zond gedrag zo vroeg mogelijk op 
te sporen, lijkt aan te slaan”, zegt 
regiocoördinator Annamarie van der 
Velden. “Het gaat ons niet om het 
ontketenen van een revolutie, maar 
we willen deze mensen vinden en 
spreken. Het project werkt omdat 
we heel dichtbij de mensen komen, 
het laagdrempelig en toegankelijk is 
en omdat we regelmatig zichtbaar 
in de wijk zijn. Bewoners krijgen bij 
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ons rustig en met aandacht infor-
matie over hun gezondheid en dat 
beklijft beter dan een foldertje in de 
brievenbus.”

Toch werd de afgelopen anderhalf 
jaar niet iedere doelgroep bereikt 
die de organisatie voor ogen had. Zo 
bleef het contact met de Marokkaan-
se gemeenschap achter, waardoor de 
expeditie nu vaker bij de moskee, een 
taalles of buurt- of ouderencentrum 
te vinden is. Ook sleutelfiguren uit 
de diverse gemeenschappen helpen 
mee. Zo had het benaderen van de 
plaatselijke imam een zeer positieve 
invloed op het aantal bezoekers van 
de carrousel na het vrijdagmiddag-
gebed.

Of deelnemers na de Camper-Expe-
ditie alle adviezen ook opvolgen, is 
onduidelijk. “Veel deelnemers geven 
aan dat ze teruggebeld willen worden 
voor een vervolggesprek”, zegt Van 
der Velden, “maar blijken telefonisch 
slecht bereikbaar of lastig verstaan-
baar door de taalbarrière. We horen 
dat mensen sporten en gezond eten 
lastig vinden vanwege tijdgebrek of 
omdat ze het moeilijk vinden alles 
alleen te organiseren. Toch hebben we 
ook gezien dat er bij laagdrempelige 
sportactiviteiten meer inschrijvingen 
kwamen na een bezoek van de 
Camper-Expeditie dan daarvoor.” 

Na een korte pauze waarin er 
even weinig bezoekers te zien zijn, 

druppelen er nu toch weer mensen 
binnen. Zoals Suany Samboe. “Ik 
kom hier normaal altijd voor de ge-
zelligheid, maar nu om te kijken of 
ik gezond ben”, vertelt ze. “Tot nu toe 
is alles nog goed, maar mijn vriend 
heeft wel een te hoge suikerwaarde. 
Dat is niet fijn.” Nabila Hamdauoi is 
samen met haar dochter gekomen. 
“Ik voel me gezond, maar je weet 
het natuurlijk nooit. Ik vind het 
goed dat dit gebeurt. Mijn dochter 
blijkt nu te weinig ijzer te hebben 
en ik mag wel wat kilootjes kwijt. 
Binnenkort ga ik weer beginnen met 
hardlopen, dat doe ik graag. Toch 
goed om even bij stil te staan.”

Jessica Gibbes is inmiddels bij de 
diëtiste aangekomen, die strate-
gisch aan het einde van de carrousel 
staat. “Ik weet heus wel dat ik een te 
dikke buik heb, maar dat ik daardoor 
ook sneller ziek kan worden, wist ik 
niet. Dus ik wil graag een afspraak 
maken met de diëtiste.” Ook dat kan 
ter plekke. Ze praten nog wat over 
andere voeding en daarna vertrekt 
Gibbes naar de salsazaal, waar haar 
vriendinnen wachten. Iemand draait 
de volumeknop op vol en de stoelen 
gaan aan de kant. Na al dat getest, 
eerst even lekker salsadansen.

Deze reportage verscheen eerder 
in Dagblad Trouw (7 oktober 2016). 
Tekst: Dana Ploeger
Foto’s: Arie Kievit
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Vrouwen die voor het eerst van hun leven gaan 
sporten, krijgen niet alleen meer energie, maar worden 
actiever op meerdere vlakken. “Deze vrouwen volgen 
ook taallessen en worden actief in de wijk”, vertelt 
sportcoördinator Chadia Sbaai. 

“De meeste vrouwen die bij ons komen hebben nog nooit op 
een sportclub gezeten. De eerste les is dan ook vaak spannend”, 
zegt Chadia Sbaai, coördinator sport bij DOCK. “Je ziet ze bleek 
wegtrekken, wanneer ze merken dat andere vrouwen meer 
kunnen, die veel ouder zijn dan zijzelf. Hun eigen hartslag gaat 
al na drie minuten over de toeren. Na zo’n eerste les zeggen 
vrouwen tegen mij: ‘Ik ging echt stuk, maar het was wel 
lekker’.” Zumba, aerobic, boksen, fietsen of zwemmen, het kan 
allemaal bij DOCK, een organisatie actief op het gebied van 
buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke 
participatie, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning 
en ouderenwerk in Feijenoord. Er zijn veertien beweeggroepen, 
en er hebben al 250 vrouwen deelgenomen. Vrouwen 
worden fitter door de lessen, maar bewegen doet meer, ziet 
Sbaai. Bewegen is echt een opwarmer voor taallessen en 
vrijwilligerswerk in de wijk. “Ik kan wel tegen zo’n groep zeggen: 
jullie moeten sporten en gezonder eten, maar dan haken ze af. 
Ik bied gewoon beweging aan, en geef ze de tijd om in het ritme 
te komen. Ze ervaren dat ze energie krijgen. En dat verruimt hun 
blik”, aldus Sbaai.

Waarom zijn aparte beweeglessen voor vrouwen nodig naast 
alle sportclubs? Sbaai begrijpt het wel. “Deze vrouwen zitten 
vaak in de bijstand, willen niet ver reizen en niet samen sporten 
met mannen. Daar zijn sportclubs niet op afgestemd. Expeditie 
Duurzame Zorg heeft gezorgd voor aanbod in de wijk, speciaal 
voor deze vrouwengroep. En voor contact tussen de aanbieders.
Heel veel mensen zetten zich in voor deze bewoners. Bij de 
Camper-Expedities heb ik kennis gemaakt met al die mensen.
Laatst was de Camper-Expeditie bij de Turkse moskee waar 
het idee ontstond om twee beweeggroepen voor vrouwen te 
starten. Zonder de Expeditie was dat contact nooit gelegd.”

Tips voor andere gemeenten om hiermee aan de slag te gaan 
heeft Sbaai ook: “Zet iemand in die in alle vezels gelooft in 
bewegen. Verwacht niet meteen grote resultaten. In het begin 
kwamen maar zes van de twintig vrouwen opdagen en baalde 
ik stevig. Ik moest echt mijn standaard bijstellen. Maar hoe klein 
de groep ook is, we gaan door. Deze vrouwen doen voor het 
eerst echt iets voor zichzelf.”

taalles
Bewegen

opwarmerals

voor
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Expeditie Duurzame Zorg heeft veel 
wijkbewoners in beweging gebracht. Bij 
lokale sportaanbieders kwamen extra 
activiteiten om laagdrempelig te sporten, 
bijvoorbeeld voor vrouwen. Vanuit enkele 
huisartspraktijken werden wandel- en 
beweeggroepen opgezet. Dat resulteerde in 
het meedoen van tientallen wijkbewoners 
aan de Nationale Diabetes Challenge van de 
Bas van de Goor Foundation, die sporten met 
diabetes stimuleert.
 

In beweging brengen
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In drie jaar tijd hebben de partijen binnen de proeftuin van Expeditie 
Duurzame Zorg in Feijenoord met elkaar gewerkt aan het (vroeg)
opsporen en voorkomen van diabetes en het optimaliseren van de 
samenwerking tussen partijen en domeinen. In dit magazine wordt 
daar uitgebreid aandacht aan besteed. 

Ik hecht veel waarde aan dergelijke initiatieven waar op 
wijkniveau door verschillende partijen in het wijknetwerk samen 
wordt gewerkt aan het behalen van gezondheidsdoelen. 

Graag kijk ik met u vooruit naar het vervolg, wat kunnen we als 
stad leren van dit initiatief op wijkniveau waar verschillende 
partijen uit het wijknetwerk zich voor langere tijd aan hebben 
gecommitteerd? Hoe kunnen de geleerde lessen in de toekomst 
breder in de stad worden ingezet, zodat we op de langere 
termijn het aantal Rotterdammers met diabetes 2 kunnen doen 
afnemen? Hoe kan deze aanpak dienen als vliegwiel voor de 
landelijke aandacht voor het verminderen van diabetes door 
middel van voeding en bewegen, de toenemende aandacht voor 
het belang van gezonde leefstijl als preventie van zorg. Dit is 
een van de speerpunten binnen de nota Publieke Gezondheid, 
Rotterdam Vitale Stad, zoals die onlangs is gepresenteerd.

De komende jaren wil ik inzetten op minder projecten en meer 
structurele aanpak. Met als ultiem doel een forse daling van 
diabetes type 2 in de stad. Dit kunnen we alleen door nog meer 
samen te werken aan een gemeenschappelijk doel: van onderop 
via het wijknetwerk, met partijen in de stad maar bij uitstek ook 
met de zorgverzekeraars. Landelijke ontwikkelingen te volgen en 
in Rotterdam toe passen, het maatschappelijke debat over zorg 
en preventie te vertalen naar concrete acties in onze stad, daar 
wil ik voor gaan. Via bijvoorbeeld een preventiecoalitie zouden 
we deze slag kunnen maken.

Komend jaar werken we verder om de verschillende rollen in 
signaleren en doorverwijzen toe te passen en onderzoeken we 
hoe de leefstijlcoach een centrale rol hierin kan krijgen. Er staan 
steeds meer seinen op groen om met diverse partners uit zorg, 
welzijn, sport en bewegen maar ook samen met bijvoorbeeld de 
vers-sector toe te werken naar een brede alliantie.

Ik hoop samen met u aan dit vervolg te kunnen werken, omdat 
de gezondheid van elke Rotterdammer telt!

Hugo de Jonge
Wethouder onderwijs, jeugd en gezin in Rotterdam 

‘De gezondheid van elke 
Rotterdammer telt’

 [Column]
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Expeditie Duurzame Zorg heeft de 
al bestaande samenwerking tussen 

huisartsen, praktijkondersteuners, 
leefstijlaanbieders en welzijns-

werkers verbeterd. Intenser contact 
en meer begrip over en weer, 

waardoor veel meer wijkbewoners 
werden doorverwezen naar het 

juiste zorg- en beweegaanbod. Men
weet elkaar nu beter te vinden

doordat meer dan veertig partners 
van EDZ elkaar ontmoetten op 
inspirerende partnerdagen, of 

elkaar spraken tijdens een Camper-
Expeditie of wandelevent. Ook 

de tweede lijn is aangehaakt, 
wat een positieve invloed heeft 
op de samenwerking tussen de 

lijnen en bijvoorbeeld het lopende 
substitutieproject (zie pag. 47). Dat 

is de meerwaarde van verbinden. En 
het succes van de Expeditie!

Zorg, welzijn en sport
vinden elkaar in de wijk
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Er zit een ‘financieringsschot’ tussen zorg en welzijn: de 
zorgverzekeraar betaalt de zorg en de gemeente het welzijn. 
Maar gelukkig werken zorgverzekeraars en gemeenten steeds 
meer samen op zorg en welzijn. Expeditie Duurzame Zorg is in 
Rotterdam echt een boost geweest voor deze samenwerking 
met de gemeente, volgens Fred Schaaf. Hij is zorginkoper in 
Rotterdam bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis, en betrokken bij de 
Expeditie. Hij vond vooral de activiteiten voor laaggeletterden 
een mooi voorbeeld van deze samenwerking. “Veel van deze 
mensen begrijpen de etiketten op hun medicijnen niet. Ze 
stoppen bijvoorbeeld met hun diabetesmedicatie als ze denken 
dat het beter gaat, terwijl ze die medicijnen juist moet blijven 
gebruiken”, constateert Schaaf. Dankzij de Expeditie kunnen 
deze mensen nu uitleg krijgen van een Voorlichter Gezondheid 
in de huisartsenpraktijk over het etiket op hun medicijn, 
en er zijn cursussen en voorlichtingen over gezondheid. 
Daarmee kun je een hoop ellende voorkomen, zoals een dure 
ziekenhuisopname. 

De samenwerking van de zorgverzekeraar met de gemeente 
gaat nu een stap verder. Schaaf: “We zien dat ouderen steeds 
langer thuis wonen. Sinds kort zijn er projecten waarin 
bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige met iemand van welzijn 
langs komt om in kaart te brengen hoe alles loopt. Er wordt 

waar nodig extra steun geregeld, in overleg met de huisarts. Als 
zorgverzekeraar kijken we zo verder dan alleen naar de ziekte.”
Investeren voor de lange termijn

Investeren voor de lange termijn 
Het SAG-innovatiefonds van Zilveren Kruis heeft het gros van 
de financiering op zich genomen van Expeditie Duurzame Zorg. 
“De Expeditie heeft nog geen besparingen opgeleverd voor de 
zorgkosten die Zilveren Kruis maakt”, geeft Schaaf toe. “Het 
duurt jaren voor je resultaat ziet van zo’n innovatie, als je het al 
kunt meten.  Sterker nog, bij vroegopsporing van diabetes zie je 
eerst een stijging van de zorgkosten, want mensen gaan voor 
behandeling naar de dokter. Deze investering is echt bedoeld 
voor de lange termijn.”

De successen uit de Expeditie moeten behouden worden, vindt 
Schaaf. Voor de Camper-Expeditie denkt de zorgverzekeraar 
bijvoorbeeld aan een aanvraag van nieuwe rijkssubsidie voor 
samenwerkingskosten voor preventiecoalities. Schaaf: “We 
omarmen alle nieuwe ideeën. In het huidige stelsel wordt 
betaald voor geleverde zorg, niet voor preventie. Je wilt niet 
weten hoe creatief we soms denken bij de financiering van 
goede ideeën voor preventie of vroegopsporing.”

Expeditie was boost 
voor samenwerking tussen
zorg en welzijn

De samenwerking tussen 
Gemeente Rotterdam en 
zorgverzekeraar Zilveren Kruis 
kreeg een echte boost door 
Expeditie Duurzame Zorg. 
“Kwetsbare mensen beter in 
kaart brengen, daar zit de 
toekomst”, vertelt Fred Schaaf 
van Zilveren Kruis. 
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Veel trajecten stoppen zodra het geld op is. Iets wat 
ook dreigt voor delen van Expeditie Duurzame Zorg, 
terwijl een langere adem nodig is voor resultaten. 
Toch is meer mogelijk dan je denkt, zegt Jack 
Hutten van het ministerie van VWS. “De puzzel 
moet alleen even goed gelegd worden.”

In Expeditie Duurzame Zorg trekken veel professionals samen de 
wijk in. Zo gaan apothekers samen met Voorlichters Gezondheid 
naar de moskee om voorlichting te geven over omgaan met 
diabetes tijdens de Ramadan. “Deze Expeditie is lokaal en 
integraal en dat is precies wat goed werkt bij preventie”, vertelt 
Jack Hutten, beleidscoördinator publieke gezondheid van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “De ‘klassieke’ 
aanpak wordt steeds meer verlaten. Je kunt bijvoorbeeld wel 
tegen iemand zeggen dat roken slecht is, en dat hij beter kan 
stoppen, maar dat werkt lang niet altijd. Mensen moeten gezond 
gedrag zelf ervaren. Een keer samen sporten of een gezonde 
maaltijd gebruiken in het buurthuis, dat is wel effectief. Het gaat 
om kleine stapjes, die goed zichtbaar zijn.”

Meer mogelijk
De continuïteit van een initiatief zoals Expeditie Duurzame 
Zorg Feijenoord is vaak problematisch. Dat is een landelijk 
verschijnsel, zegt Hutten. “Bij preventie zie je vaak dat een 
traject goed loopt, maar zodra het geld op is stopt alles 
weer.” Zonde, want de financieringsmogelijkheden zijn er 
wel. De voornaamste financiers van lokale preventie zijn de 
zorgverzekeraar en de gemeente, volgens Hutten. “Zij kunnen 

samen afspraken maken over duurzame financiering van 
effectieve preventieprojecten. Er worden steeds meer coalities 
gesloten tussen zorgverzekeraars en gemeenten. In Rotterdam 
zijn Zilveren Kruis en de Gemeente Rotterdam hier ook mee 
bezig, geïnitieerd vanuit de Expeditie.”  

Lange adem
Landelijk ziet Hutten dat lokale partijen met dezelfde 
problemen worstelen bij preventieprojecten. “Is de borging en 
financiering uit structurele middelen geregeld? Dat moet je bij 
het plan voor de start al helder hebben. Net als het monitoren: 
gaan we nog de goede kant op, of moeten we bijsturen? Vaak 
wordt niet genoeg tijd genomen; voor preventie is altijd een 
lange adem nodig. En bij preventie gaan de kosten altijd voor de 
baten uit. Als je alleen uit gaat van winst op korte termijn, kom 
je er niet. Eigenlijk is het een grote puzzel, die niet altijd goed 
wordt gelegd.”

Hulp van de overheid
Wat kan het rijk nu betekenen voor borging van een 
innovatieplatform als Expeditie Duurzame Zorg? Hutten heeft 
wel wat tips. Als je aanloopt tegen drempels in het stelsel van 
wetten en regels, vraag dan hulp bij het Preventieteam van 
het ministerie. Of kijk op www.loketgezondleven.nl. Hutten 
wijst verder op een nieuwe subsidieregeling, die in januari 2017 
van start is gegaan. “We zien bij het ministerie dat bepaalde 
interventies uit het gemeentefonds of de Zorgverzekeringswet 
betaald kunnen worden, maar de kosten voor procescoördinatie 

WAT DOET
DE 

OVERHEID?
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'Preventie 
vraagt om een 
lange adem'

Jack Hutten

Coördinator gezondheidsbeleid Ministerie van VWS

niet. Denk aan een projectleider, die ook bij Expeditie Duurzame 
Zorg heel belangrijk was. Voor een derde deel van deze 
coördinatiekosten kan de zorgverzekeraar subsidie aanvragen 
voor maximaal drie jaar. Voorwaarde is wel dat de gemeente 
een intentieverklaring geeft om met het project door te gaan. 
De risicogroep moet helder zijn, en de stappen om te komen tot 
de preventiecoalitie ook. Binnen de Expeditie zijn veel van deze 
stappen al gezet, maar ook voor de doorstart kan deze subsidie 
worden aangevraagd. We hopen dat de sneeuwbal zo kan 
blijven rollen.”

Belofte afleggen
Expeditie Duurzame Zorg is een initiatief van de Nederlandse 
Diabetes Federatie, een maatschappelijke organisatie. Het 
ministerie wil dat meer organisaties zich gaan inzetten 
voor preventie, onder de naam ‘Alles is gezondheid...’. Dit is 
onderdeel van het Nationale Programma Preventie en in dat 
geheel bijzonder, omdat het ministerie niet direct aanstuurt 
op meetbare resultaten. Het gaat om de ‘pledge’, de belofte, 
die deelnemende organisaties afleggen. Hutten: “We willen 
organisaties verleiden bij te dragen aan preventie. Bijna 
tweeduizend organisaties zijn betrokken bij een pledge. Zij 
hebben beloofd zich in te zetten voor een vitaler Nederland. Ook 
het ministerie zelf heeft zo’n pledge ondertekend. Als werkgever 
zorgt het ministerie voor een breder gezond aanbod in het 
bedrijfsrestaurant, bedrijfsfitness, bureaufietsen, sta-bureaus en 
gezondheidschecks. Daarnaast wil het ministerie veldpartijen 
blijven overtuigen van nut en noodzaak van preventie en 
gezondheid.”
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Een patiënt met diabetes type 2 zonder grote 
complicaties hoeft niet steeds naar het ziekenhuis te 
komen voor controle. Dat kan de huisarts net zo goed en 
is laagdrempeliger en goedkoper. Medisch specialisten 
van het Ikazia Ziekenhuis en huisartsen uit de regio 
Rotterdam hebben afspraken over doorverwijzen 
gemaakt in het zogenaamde ‘stoplichtmodel’. Dit 
model was klaar in 2014, het hoefde alleen nog maar 
ingevoerd te worden. Net op dat moment ging Expeditie 
Duurzame Zorg van start in de wijken Bloemhof, 
Hillesluis en Afrikaanderwijk. Huisarts Martine Uil en 
internist Ginette Carels grepen de kans, en sloten aan bij 
de Expeditie. 

Het stoplichtmodel in een notendop: ‘groene’ patiënten 
hebben weinig complicaties, en kunnen zich door de 

huisarts of praktijkondersteuner laten controleren. ‘Rode’ 
patiënten hebben specialistische zorg nodig, zij worden 
verwezen naar het ziekenhuis. Daartussen zit de ‘oranje’ 
patiënt. De huisarts overlegt met de internist over de 
te varen koers in een teleconsult. De patiënt blijft in de 
huisartsenpraktijk, met tussendoor een paar adviezen 
van de internist. Dit wordt ook wel ‘anderhalve lijns zorg’ 
genoemd. Oranje patiënten zijn bijvoorbeeld kwetsbare 
ouderen of patiënten met een tijdelijke achteruitgang 
van de functie van hun nieren door bijvoorbeeld een 
infectie.

Randvoorwaarden
Tijdens de Expeditie zijn veel stappen gezet, maar nog 
lang niet alle Rotterdamse huisartsen en internisten 
werken met het stoplichtmodel. “Toch was dit project 

Huisarts
en internist 
ontwerpen 

samen 
innovatief 

model 

Internist Ginette Carels
en huisarts Martine Uil 
behandelen samen patiënten 
met diabetes type 2. Ze 
ontwierpen daarvoor een 
praktisch model, waarbij 
patiënten afhankelijk van de 
ernst van hun ziekte bij de 
huisarts of in het ziekenhuis 
worden behandeld. De 
Expeditie hielp hen deze 
ervaringen met andere 
zorgverleners te delen, onder 
meer met Topontmoetingen 
in de regio.
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wel degelijk een succes”, volgens internist Carels. “Het 
had alleen meer tijd nodig, dan wij hadden verwacht. 
Je zult zien dat het over een paar jaar heel normaal is 
dat de huisarts de minder complexe diabetespatiënten 
behandelt, en de specialist alleen de gecompliceerde 
patiënten. Het ontbreekt ons nu vooral aan een aantal 
randvoorwaarden, maar daar wordt hard aan gewerkt.” 

Een van die randvoorwaarden is goede ICT-ondersteuning. 
Goede communicatie is heel belangrijk, als je altijd een 
internist ‘onder de knop’ wil hebben voor een teleconsult. 
Carels: “Je moet bijvoorbeeld elkaars dossier kunnen inzien 
en dat is lastig met de huidige ICT-systemen. Vaak pakt de 
huisarts dan toch de telefoon, maar dan wordt het advies 
van de internist ‘ad hoc’ gegeven en is er minder tijd om 
alternatieven te overwegen. Dezelfde internist is namelijk 
op dat moment ook bereikbaar voor spoedtelefoontjes.” 
Ten tweede is ‘warm contact’ een belangrijke 
randvoorwaarde. Huisartsen en internisten moeten elkaar 
kennen en vertrouwen, en samen de afspraken omarmen. 
De Expeditie heeft verschillende Topontmoetingen 
georganiseerd voor artsen in de regio, waar Carels en Uil 
het stoplichtmodel hebben gepresenteerd.

Terug naar de huisarts
Internist Carels en huisarts Uil werken intussen in hun 
eigen praktijk met hun stoplichtmodel. Daar merken ze 
de voordelen van deze nieuwe werkwijze. Uil: “Vroeger 
was je als huisarts een diabetespatiënt voor langere 
tijd ‘kwijt’, als je hem of haar naar het ziekenhuis 
verwees. Nu blijf je deze patiënt volgen in je eigen 
praktijk, in samenspraak met de internist. Wij zijn als 
huisartsen capabel en praktisch. Het is heel fijn om 
een internist om de hoek te hebben, die meekijkt als 

de zorg specialistischer wordt. Het model zorgt voor 
een betere kwaliteit van zorg.” Beide artsen vinden het 
wel jammer dat niet alle huisartsen en internisten uit 
andere Rotterdamse ziekenhuizen meedoen met het 
stoplichtmodel. “Dat zou wel wenselijk zijn.”

Nieuwe manier van werken
Martine Uil en Ginette Carels hebben de afgelopen jaren 
hard getrokken aan de invoering van het stoplichtmodel, 
nu maken ze even pas op de plaats. Ze wachten op 
de oplossing voor de ICT-problemen, en proberen op 
bestuurlijk niveau de handen op elkaar te krijgen, zodat 
die de achterban gaat aanspreken. Toch blijven ze allebei 
de stip op de horizon zien, vooral dankzij de eigen 
positieve ervaringen. Carels: “Ik merk dat mijn spreekuur 

minder ‘makkelijke’ patiënten heeft. Het is echt een 
nieuwe manier van werken, ik kan niet meer 25 mensen 
in een dagdeel zien. De complexere patiënten vragen 
meer tijd. Maar ik kan daar wel echt mijn specialistische 
expertise kwijt.”
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Vermaatschappelijking van verantwoordelijkheden. Met die 
woorden typeerden onderzoekers recent de sturende gedachte 
achter ons Nationaal Preventie Programma Alles is Gezondheid... 
Die vermaatschappelijking wordt manifest bij de ondertekening 
van elke nieuwe pledge. Met hun pledge beloven partners 
om gerichte en concrete activiteiten te ondernemen die een 
beweging op gang moeten brengen voor een gezonder en vitaler 
Nederland. Inmiddels zijn we in twee jaar tijd ruim 300 pledges 
rijker en is de diversiteit aan organisaties en activiteiten enorm! 
Ook de vorming van regionale netwerken die een extra impuls 
organiseren om een gezonde omgeving te realiseren, komt op 
stoom. De maatschappelijke beweging komt steeds meer op 
gang!

NDF Expeditie Duurzame Zorg hoort bij de pledge-partners van 
het eerste uur. Op 5 februari 2014 zette directeur Inge de Weerdt 
haar handtekening, tijdens de startconferentie van Alles is 
Gezondheid… in Corpus in Oegstgeest. 

In de pledge staat onder andere te lezen: Wij zullen de impact 
van Alles is gezondheid verbreden en verdiepen door ons actief in 
te zetten voor Duurzame zorg en een Vitale samenleving. Wij doen 
dat in lokale proeftuinen omdat wij geloven in de innovatiekracht 
van regionale en lokale netwerken. Het niveau waar het écht 
gebeurt, waar écht afspraken gemaakt kunnen worden. 

Over vermaatschappelijking van verantwoordelijkheden gespro-
ken! Prachtig wat er groeit en bloeit in Feijenoord. Veertig lokale 
partners die zich verbinden om samen werk te maken van een 
gezondere en actievere wijk. Geloven in elkaar, denken in moge-
lijkheden, gaan voor de gemeenschap. Als ik zie wat hier gebeurt, 
weet ik één ding zeker: preventie is een keuze - die je samen 
maakt!

Expeditie Duurzame Zorg is een partner om trots op te zijn. 
Succes!

Sonja Bleuland van Oordt
Hoofd programmabureau Alles is gezondheid… 

Gezonder
en vitaler 

Sonja Bleuland van Oordt 

 [Column]
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De kracht van Expeditie Duurzame Zorg in 
Feijenoord is mensen stimuleren om mee te doen 
en zelfredzaam te zijn, zegt arts-onderzoeker 
Machteld Huber. Dat sluit echt aan bij de nieuwe 
inzichten over het begrip ‘gezondheid’.   

‘Je bent gezond, als je niet ziek bent’, dat was tot voor kort de defi-
nitie van gezondheid. Volgens arts-onderzoeker Machteld Huber 
is gezondheid veel meer dan dat. Zij introduceerde een nieuwe 
definitie in Nederland, samen met de Gezondheidsraad en sub-
sidieverstrekker in de zorg ZonMw. In dit concept is gezondheid: 
‘Het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen van het leven om te gaan en zoveel mogelijk 
eigen regie te voeren’. Huber: “Met deze nieuwe definitie is ge-
zondheid niet langer strikt het domein van de zorgprofessionals, 
maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om 
met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan.” 

In je kracht staan
Deze nieuwe brede opvatting over gezondheid noemt Huber 
‘Positieve gezondheid’. Het verschil met de oude definitie is 
dat de mens centraal staat, in plaats van de ziekte. Je kunt 
bijvoorbeeld wel diabetes hebben, maar tegelijk een geweldige 
baan hebben als leraar Nederlands en een bestuursfunctie 
bekleden bij de scoutingvereniging van je zoon. Als een 
hulpverlener dat allemaal meeneemt in een consult voel je je 
meer in je kracht aangesproken, en niet alleen in je zwakte. 
In totaal kent Positieve gezondheid zes dimensies, en dat 
zijn: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, spiritueel-
existentiële dimensie (zingeving), kwaliteit van leven, sociaal-
maatschappelijk participeren (meedoen) en tot slot dagelijks 
functioneren. De website www.mijnpositievegezondheid.nl gaat 
dieper in op wat er precies valt onder deze dimensies. Mensen 
ervaren zich als gezond als de balans goed is, ondanks dat men 
op een van deze dimensies minder scoort.

GEZONDHEID 
IS VAN ONS 
ALLEMAAL 

Machteld Huber

Arts-onderzoeker en bedenker van de term
Positieve gezondheid
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'De mens is 
meer dan zijn 

ziekte'

“De zes dimensies zijn niet uit de lucht gegrepen”, benadrukt 
Huber. “Het zijn de domeinen van het leven waar patiënten zelf 
van zeggen dat het daar om gaat. Het is belangrijk hier zelf de 
regie over te voeren. Als je de patiënt centraal wilt stellen, moet 
je aandacht besteden aan alle zes aspecten. De basishouding 
en belangstelling moet zijn: ‘Hoe gaat het met u?’ Dat is enorm 
belangrijk, want een mens is meer dan zijn ziekte. Er is een 
heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is. Door juist ook 
daarnaar te kijken, gaat het over het geheel genomen vaak 
beter met een patiënt, ook op puur medisch vlak.” 

Voor en door patiënten
Huber is heel enthousiast over de aanpak van Expeditie 
Duurzame zorg. “Het lijkt naadloos aan te sluiten op de 
uitgangspunten van Positieve gezondheid. De professionals 
hebben binnen de Expeditie onderling verbindingen opgezocht. 
Dat deden ze echt vanuit de brede kijk op gezondheid, namelijk 
gericht op het welbevinden van patiënten, participatie, kwaliteit 
van leven en meedoen met elkaar. Er zijn allerlei activiteiten 
opgezet voor en door patiënten. De wandelgroepen, de 
Camper-Expeditie – het is allemaal vanuit enthousiasme en 
betrokkenheid opgezet. Het gaat echt om het meedoen, dat is 
belangrijk. Wanneer de burger mee kan doen, vergroot dat het 
zelfvertrouwen, waardoor hij weer grip krijgt op gezondheid en 
kwaliteit van leven.”

In de Expeditie is pas laat aandacht gekomen voor de borging 
van de resultaten en de meting op harde uitkomsten. Dat is 
volgens Huber op zich geen probleem, maar op termijn is het 
goed om wel uitkomsten vast te leggen. “Expeditie Duurzame 
Zorg is gewoon begonnen vanuit de gedachte: we starten en 
kijken wat de effecten zijn. Daarna gaan we nadenken over 
de borging op grond van onze ervaringen. Het fundament is 
gelegd, en daar kan de Expeditie nu verder op bouwen.”

Anders denken
Huber ziet op dit moment veel organisaties die de verbinding 
zoeken tussen zorg en welzijn, net als Expeditie Duurzame 
Zorg. Zij zijn allemaal op hun manier aan de slag met het 
nieuwe begrip ‘Positieve gezondheid’. De arts-onderzoeker somt 

ze op: huisartspraktijken, wijkteams, thuiszorginstellingen, 
ziekenhuizen, GGZ-instellingen, instellingen voor langdurende 
zorg, GGD-en, opleidingen, onderzoeksinstellingen, 
zorgverzekeraars, proeftuinen, gemeenten, het Ministerie van 
VWS, adviesorganen en individuen. Van Limburg tot Groningen, 
van Twente tot de Randstad. Huber: “Het is een bonte 
verzameling. Wat deze voorhoede van mensen en organisaties 
bindt, is energie, enthousiasme en de motivatie om anders 
te gaan denken. Al doende leren zij hoe ze daaraan het beste 
invulling kunnen geven.” 
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In Feijenoord werken huisartsen en 

praktijkondersteuners al jaren op 

onorthodoxe wijze om patiënten zo 

goed mogelijk te voorzien van zorg. Deze 

wijkbewoners vragen soms een andere 

aanpak. Hoe Expeditie Duurzame Zorg 

hierin heeft kunnen helpen, vertelt 

Yvonne Kramer, praktijkondersteuner van 

Gezondheidscentrum ‘t Slag.

Yvonne Kramer werkt als praktijkondersteuner in 
Gezondheidscentrum ’t Slag. Al jaren proberen zij en 
haar collega-praktijkondersteuners mensen in de wijk 
te attenderen op ongezonde leefstijl en het belang van 
regelmatige controle van bloedglucosewaarden en hoge 
bloeddruk. Maar hoeveel brieven ze ook stuurden en 
voorlichtingsavonden ze ook organiseerden, de respons 

was vaak bedroevend laag. Met de Camper-Expeditie 
is hierin verandering gekomen, vertelt Yvonne Kramer. 
“Ik realiseerde me te weinig hoe belangrijk het is om 
deze moeilijk bereikbare doelgroep letterlijk op te 
zoeken. Mensen hebben echt weinig basale zorg- en 
leefstijlkennis, dat was een eyeopener voor mij. Door 
ze als zorgverlener op te zoeken, heb ik beter contact 
gekregen. Ik vond dat ongelooflijk leuk en leerzaam.” 
Kramer nam deel aan diverse Camper-Expedities en stond 
zo op de Afrikaandermarkt, bezocht de moskee en diverse 
buurthuizen. “Na een half uur had ik de blaren op mijn 
tong van al het praten. Mensen vonden het prima om zo 
op straat of in de moskee aangesproken te worden en 
snapten beter dat ze iets moesten veranderen aan hun 
leefstijl. Die laagdrempelige aanpak werkt dus. Vooral ook 
door de hulp van de Voorlichters Gezondheid die diverse 
talen spreken, hebben we grote stappen gezet.”

Zelf genoot de praktijkondersteuner ook van de ‘uitjes’ in 
de wijk. “Hoe vaak kom je nu in een moskee? Ik heb daar 
veel van geleerd. Nu begrijp ik beter hoeveel invloed de 
imam heeft en hoe belangrijk het is hem te betrekken 
bij het informeren van diabetespatiënten over eten en 
gebruik van diabetesmedicijnen bij de Ramadan.” Nu ze 
elkaar kennen en vertrouwen, bellen de mensen van de 
moskee Kramer op om te vragen of ze weer komen om 
voorlichting te geven. 

Na de training ‘Zorg in eigen hand’ van Pharos 
veranderde Kramer ook enkele zaken tijdens haar eigen 
spreekuur. “Daar kreeg ik veel tips. Ik ben nu nog directer 
en directiever. Ik zeg niet meer: ‘Het zou goed zijn als u 
zou wandelen’. Nee, ik zeg nu: ‘Houdt u van wandelen? 
Dan moet u van mij een half uur per dag wandelen.’ 
Of ik laat zien hoe groot het stuk Turks brood is dat ze 
mogen eten. Dat werkt beter.” 

Volgens Kramer komt het succes van de Expeditie door 
de praktische aanpak en de actieve rol van projectleider 
Annamarie Van der Velden. “Zorgverleners zijn door haar 
echt wakker geschud om het anders aan te pakken. Je 
hebt zo iemand hard nodig als spin in het web. Ik denk 
dat er door de Expeditie meer begrip over en weer is 
gekomen tussen de wijkbewoners en zorgverleners.”

'Na een half uur
had ik de blaren op mijn 
tong van al het praten'

Beter
contact

Praktijkondersteuner Yvonne Kramer (l), huisarts Claire Tempelman (m) en 
praktijkondersteuner Liesbeth Brady van Gezondheidscentrum ’t Slag
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 Wijkbewoner 
 Yvonne van Neck

Actief
 aan de
 wandel

“Al jaren had ik een abonnement op de sportschool en ik ging ook 
weleens. Maar vaker eindigde ik na het werk ’s avonds op de bank 
voor de televisie. Ik werk als verzorgende, dat is best intensief 
en zwaar werk. Sinds twee jaar heb ik diabetes type 2 waarvoor 
ik twee verschillende medicijnen slikte. Op een dag kwam ik 
op controle bij de praktijkondersteuner en zij vroeg: ‘of ik iets te 
doen had die avond?’. ‘Ja, voor de buis hangen’, zei ik. En zo kwam 
het dat ik die avond bij een voorlichting zat over wandelen voor 
mensen met diabetes. Wandelen is niets voor mij, riep ik. Maar ik 
gaf me op en zo wandelde ik ineens twee keer per week met een 
vast clubje. Dat was in het voorjaar van 2016.”

“Van tevoren had ik echt nooit gedacht dat ik het zo leuk zou 
gaan vinden. De sfeer was goed, we stimuleerden elkaar op en 
sleepten elkaar erdoor als het lastig was. Samen met Marijke, 
Ad, Danny, Astrid en Lenie trainden we voor de Diabetes 
Challenge van de Bas van de Goor Foundation. Het plan was 

eerst 5, toen 7,5 en uiteindelijk heb ik 20 kilometer gelopen - in 
de regen. Helemaal stuk was ik. Maar wat was ik trots. Ook mijn 
familie steunde me enorme en stond met spandoeken aan de 
finish.” 

“Tegelijk met het wandelen heb ik mijn eetpatroon aangepakt. 
Daardoor ben ik bijna drie maten gezakt in kleiding: van maat 
50 naar maatje 46. Ik heb nu een kast vol nieuwe kleding, 
gebruik minder medicijnen en ben veel fitter. Mijn werk is een 
stuk makkelijker, ik kan beter bukken en pak vaker de dienstfiets. 
Ik wandel nog steeds elke week. We hebben een appgroep, 
zodat we elkaar blijven ondersteunen en motiveren. En met 
mijn twee wandelmaatjes Astrid en Lenie gaan we ook nog 
elke week naar de sportschool. Als je me dit jaren geleden had 
verteld, had ik je vreemd aangekeken. Ik ben heel blij dat de 
praktijkondersteuner me dat extra zetje gaf. Want ik vind het 
superleuk, gezellig en ik voel me er veel beter bij.”

Natuurlijk wist verzorgende Yvonne van 
Neck (54) dat ze met haar overgewicht 
en diabetes type 2 haar leefstijl moest 
aanpakken. Toch vond ze dat moeilijk. 
Tot ze meedeed aan de Diabetes 
Challenge. “Als je een doel hebt, blijk je 
ineens veel meer te kunnen.”
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In het boek Diagnose Diabetes 2025 schreef Wiro Gruisen al in 
zijn column over ‘Al doende leren’: de taaie praktijk van bestaan-
de routines valt alleen te doorbreken door samen te experimen-
teren en te leren. 

Samen
“Bij het thema ‘Samen’ zie ik een groeiend netwerk van partij-
en, personen en initiatieven voor me, die zich vanuit eenzelfde 
betrokkenheid inzetten voor een gemeenschap. Dat kun je 
alleen maar realiseren op lokaal niveau. Expeditie Feijenoord 
laat dat zien: meer dan 40 aangesloten organisaties. Een prach-
tige alliantie die projecten initieert die er echt toe doen. Heel 
inspirerend.”

“Zo moet het werken. Want we gaan onszelf niet helpen met 
allemaal losse oplossingen. Het gaat om de verbinding. Tussen 
eerste- en tweede lijn, zorg en public health, publiek en privaat. 
Tegelijk moet het niet zo zijn dat we lokaal steeds weer het wiel 
gaan uitvinden. Kennis moet circuleren. Dat is wat mij betreft 
ook bij uitstek de meerwaarde van Expeditie Duurzame Zorg.”

Commitment
“EDZ, in samenwerking 
met de proeftuin Mijn 
Zorg, versterkt ons con-
cept ‘Regio-regie’, waarbij 
het gaat om niet-vrijblij-
vende samenwerking in 
de regio met als doelstel-
ling: betere gezondheid 
en zorg tegen lagere 
kosten. De regioteams, 
samengesteld als ‘zorg-
driehoek’ van zorgvra-
gers, zorgverzekeraar 

en zorgverleners, hebben de opdracht om in hun eigen regio 
te kijken welke doelgroepen baat hebben bij een gezamenlijke 
programmatische aanpak. Daar is veel commitment van alle 
partijen voor nodig en het lef om samen op expeditie te gaan.”

“We focussen bij mensen met diabetes op zelfmanagement en 
zorg op maat. Door dat te doen in het kader van de Expeditie, 
halen we extra expertise in huis en kunnen we leren van de 
ervaringen in andere EDZ-proeftuinen. We voegen implemen-
tatiekracht toe; met name ook op het gebied van leefstijl en ge-
dragsverandering en waar het gaat om het vinden en verbinden 
van alle stakeholders.”

Uitdagingen
“CZ is een founding partner van Expeditie Duurzame Zorg, 
sterker nog: je mag mij gerust founding fan noemen. Want als 
we kijken naar de uitdagingen waar we in de gezondheidszorg 
voor staan, wetend dat de grote veranderingen die nodig zijn in 
kleine stappen gerealiseerd moeten worden, door te experimen-
teren en van elkaar te leren, dan is EDZ inderdaad dat living lab 
dat we heel hard nodig hebben.”

Groeten uit
Parkstad

Rond dezelfde tijd dat Expeditie Duurzame Zorg in Feijenoord neerstreek, ging ook in het 
diepste zuiden van Nederland een proeftuin van start: Expeditie Parkstad. Wiro Gruisen, 
manager Regio-regie bij zorgverzekeraar CZ, is nauw betrokken. 
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Elkaar
vinden,
versterken
en samen
innoveren
Drie jaar Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord
Ervaringen, resultaten en lessen

gezondheids-
bevordering

vroeg-
opsporing

diagnose &
behandeling
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Wat zijn de opbrengsten van 
de komst van het innovatie-
platform Expeditie Duurzame 
Zorg naar de levendige Rotter-
damse multicultiwijk, die naast 
veel dynamiek ook de nodige 
armoede, laaggeletterdheid en 
hoge zorgconsumptie kent? In 
de komende hoofdstukken van 
het EDZ-magazine maken we 
als partners van de Rotterdamse 
proeftuin de balans op.

In drie jaar tijd - van 2014 tot 2017 
- hebben landelijke, regionale en 
lokale partners elkaar voor nu 
en in de toekomst gevonden in 
het innovatieplatform Expeditie 
Duurzame Zorg. Elkaar vinden en 
elkaars aanbod versterken, dat was 
het originele uitgangspunt. Maar 
ook samen de zorg en preventie 
innoveren en verder ontwikkelen. 
Zodat we ervoor konden zorgen dat 
in de wijken Hillesluis, Bloemhof en 
Afrikaanderwijk de thema’s gezonde 
leefstijl, bewegen en kennis van dia-
betes een vaste plek zouden krijgen 
bij wijkbewoners en professionals. 
Die doelstellingen zijn ruimschoots 
gehaald, zoals u kunt lezen in het 
laatste deel van dit magazine. 

Daarin staat namelijk beschreven 
hoe met een integrale wijkaanpak in 

Rotterdam is gewerkt en wat ermee 
is bereikt. Welke successen zijn 
geoogst en welke lessen geleerd? 
Maar ook wat heeft de gemiddelde 
wijkbewoner concreet gehad aan 
het diverse leefstijl- en zorgaanbod 
in de wijk. Daarom beginnen we 
dit verantwoordingsdeel met een 
beschrijving van een bewoner: 
Aicha, zij staat model voor de diverse 
wijkbewoners die deelnamen aan 
de Expeditie. Wat heeft zij gehad 
aan deze wijkaanpak en wat is er 
in haar leven en aan haar leefstijl 
veranderd dat op de lange termijn 
gezondheidswinst oplevert? U leest 
dat als eerste. 

Daarna volgt een opsomming van 
de opbrengsten van de diverse (deel)
projecten binnen de proeftuin. 
Hierbij wordt per project helder 
aangegeven of het vooraf gestelde 
doel gehaald is en wat de concrete 
resultaten zijn - al dan niet gestaafd 
met onderzoek - en wat we hier als 
partners uit kunnen concluderen.
Uiteraard hebben we als innovatie-
platform ieder onderdeel geëvalu-
eerd en gekeken naar ervaringen 
en de lessen die we hieruit kunnen 
trekken, en hoe behaalde resultaten 
voor de toekomst kunnen worden 
geborgd. Dat valt te lezen in Een blik 
in de toekomst.

Levendig Feijenoord door 
Expeditie Duurzame Zorg 

gezonder en bewuster
Voor deze evaluatie is onder meer gebruik gemaakt 
van het EDZ-projectplan 2014-2017, rapportages 
aan de Stichting Achmea Gezondheidszorg 
(2014-2016), partnernieuwsbrieven, EDZ-berichten, 
lokale nieuwsbrieven, evaluatieonderzoeken, 
presentaties, projectplannen en ruwe data van 
projecten die doorliepen tot in de tweede helft 
van 2016.

Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord
is een samenwerking tussen

Nederlandse Diabetes Federatie,
Samen één in Feijenoord

en Gemeente Rotterdam/ GGD. 

Daarnaast hebben de volgende partners meegewerkt
(in alfabetische volgorde)

Abdel Kwan
Albeda College

Apotheek van der Laan
Avant Sanare

Bibliotheek Feijenoord
Benu Apotheek

Bloemhofschool
Buurt M/V

Buurtpastoraat Bloemhof
CAREAN

CJG Rotterdam Rijnmond
De Zuiderling

Diabetes Vereniging Nederland
Diëtiste Humeyra

Diëtist Bert Snijder
DOCK

Dunya Zorg & Welzijn
Erasmus Universiteit/ IBMG

Essalam Moskee
Fysiotherapie Cure +

Gezond op Zuid
Gezondheidscentrum

Afrikaanderwijk
Gezondheidscentrum ´t Slag

Hogeschool Rotterdam
Huisartsenpraktijk Mozaïek

Ikazia Ziekenhuis
Indigo Preventie

InMovement
Kanta Messenger
Kocatepe Moskee

Korfbalvereniging OZC
Laurens

Lelieveldt Advies en Training 

Lilly
Mediq apotheek Charlois
MEE Rotterdam Rijnmond
Maasstad Ziekenhuis
MOB
Mondzorg Noordereiland
MoveDis
Pameijer
Pharos
Projectmanagement Met Zorg
Rotterdam Sportsupport 
Rotterdam Vakmanstad
Sanakids
Sanofi
Samenlevingswerk
SPIOR
Star MDC
Stichting Bij Corrie
Stichting Lezen en Schrijven
Topicus
Tornante Trainingen
Voetbalclub Feijenoord
Vraagwijzer
Voorlichters Gezondheid
Wijkleerbedrijf Rotterdam
Wijkteams Feijenoord
WMO Radar
Zadkine
Zichtbare Schakels 
(nu Coöperatie Wijkverpleeg-
kundige zorg Rotterdam)
Zilveren Kruis
ZorgImpuls
Zorgkundig



Aicha (31) woont in de Rotter-
damse wijk Hillesluis en is 
geboren en getogen in Marokko. 
Op haar twintigste verhuisde zij 
naar Nederland om te trouwen 
met Ahmad. Samen hebben 
ze drie kinderen. Tijdens haar 
zwangerschappen had  Aicha 
zwangerschapsdiabetes, daar 
maakt ze zich zorgen over. 

Drie jaar geleden was Aicha te 
zwaar, ze had een BMI van 29. Aicha 
was druk met de opvoeding van 
de kinderen, naar school brengen, 
weer ophalen en het huishouden. Ze 
bewoog nauwelijks, zat niet op een 
sportclub en kwam weinig buiten. Er 
zijn wel sportclubs in de wijk, maar 
daar sporten mannen en vrouwen 
gemengd, wat niet haar voorkeur 
heeft. Regelmatig bezocht Aicha de 
huisarts. Ze had veel lichamelijke 
klachten, zoals vermoeidheid. Soms 
kreeg ze een verwijzing naar het 
Ikazia Ziekenhuis. Ze kon de dokters 
moeilijk volgen, omdat haar Neder-
lands niet zo goed was. Ze kreeg vaak 
een folder mee, maar net als 36% van 
de wijkbewoners was zij laaggelet-
terd en lukte het haar niet om de 
informatie goed te begrijpen. Wat is 
er na drie jaar Expeditie Duurzame 
Zorg veranderd voor Aicha?

Gezondheidsbevordering
Het begon allemaal toen een 
vriendin van Aicha vertelde over een 
beweegclub. Ze zag dat haar vriendin 
was afgevallen en een stuk fitter 
was geworden. Dat wilde Aicha ook. 
Ze meldde zich aan voor de cursus 
‘Empowerment en Beweging’ van 
InMovement. Na 12 weken is ook 
Aicha 4 kilo afgevallen. Dat komt 
niet alleen door de beweeglessen, 
maar ook doordat ze nu gezonder 
kookt met kleinere hoeveelheden 
olie en honing.

Een wijkbewoner als Aicha kan
dankzij de Expeditie:
3 op www.rotterdamsport.nl het 

aanbod vinden voor sporten en 
bewegen in de wijk.

3 deelnemen aan een van de vele 
laagdrempelige beweegactivitei-
ten van DOCK.

3 binnen een vertrouwde omge-
ving voorlichting krijgen over 
voeding, beweging en diabetes, 
bijvoorbeeld in de Huizen van de 
Wijk.

3 via DOCK en Avant Sanare in 
contact komen met een Beweeg-
maatje: een vrijwilliger die haar 
helpt in beweging te komen. 

3 voorlichting krijgen over gezond-
heid van een van de Voorlichters 
Gezondheid. 

Expeditie Duurzame Zorg richt zich op een 
verbetering van de leefstijl en gezondheid 
van wijkbewoners. Het verhaal van de 
Marokkaanse Aicha (31) laat zien wat de 
concrete veranderingen zijn in haar leven 
sinds de start van de Expeditie.

Hoe Aicha 
opleefde

foto: Getty Images
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3 deelnemen aan verschillende 
cursussen gericht op participatie 
taal, gezondheid en/of bewegen. 
Zoals de cursus ‘Empowerment 
& Beweging’ van InMovement. 

3  met vragen terecht bij de huis-
arts over het beweegaanbod in 
de wijk.

3  deelnemen aan de wekelijkse 
wandelgroep van de praktijkon-
dersteuner die is opgeleid als 
leefstijlcoach.

Vroegopsporing
Met haar vriendin bezoekt Aicha de 
gezondheidsmarkt in ’t Slag. Daar 
staat een hele groep zorgverleners 
in een ‘Camper-Expeditie’. Ze herken-
nen tot hun verrassing hun eigen 
trainer van InMovement. Ze raken 
in gesprek, en de trainer vraagt of 
zij een test willen doen naar hun 
gezondheid en risico op diabetes. 
 Aicha en haar vriendin besluiten 
mee te doen. Helaas blijkt het risico 
van Aicha ‘hoog’. Ook haar bloedsui-
ker is aan de hoge kant, en haar BMI 
is met 28 ook nog steeds te hoog.

Een wijkbewoner kan dankzij de 
Expeditie: 
3  een Diabetes Risicotest krijgen 

bij de praktijkondersteuner en 
wijkverpleegkundige. Ze zijn op 
verschillende plekken in de wijk 
hiermee actief.

3  deze test laten doen bij een 
Camper-Expeditie. Daar worden 
bloedglucosewaarde, BMI en 
bloeddruk gemeten en krijgt de 

wijkbewoner voorlichting over 
het risico op diabetes en over 
het aanbod voor een gezonde 
leefstijl in de wijk.

Diagnose, behandeling en
zelfmanagement
Aicha bezoekt de huisarts voor verder 
onderzoek. Zij blijkt helaas diabetes 
type 2 te hebben. De huisarts schrijft 
medicijnen voor. Ze beweegt sinds 
een paar maanden een keer per 
week, haar huisarts stimuleert haar 
mee te doen aan een wandelgroep 
van de huisartsenpraktijk. Hiermee 
hoopt ze verder af te vallen, zodat ze 
op den duur misschien geen medicij-
nen meer nodig heeft. 

Een wijkbewoner kan dankzij de 
Expeditie: 
3  verschillende groepsbijeenkom-

sten bijwonen met informatie 
over diabetes, met aandacht 
voor haar taal en cultuur. Bij-
voorbeeld over diabetes en de 
Ramadan.

3  bij huisartsenpraktijk Moza-
iek begeleiding krijgen bij het 
meten van bloedglucosewaar-
den en het bijhouden van een 
eetdagboekje.

3  goede folders over diabetes 
krijgen, die begrijpelijk zijn als je 
laaggeletterd bent. 

3  via de eigen huisartsenpraktijk 
in contact komen met multicul-
turele zorgorganisaties, die in 
de thuissituatie ondersteuning 
geven, bijvoorbeeld bij het bij-

houden van een dagcurve.
3  via gezondheidscentrum ´t Slag 

deelnemen aan de wandelgroep 
van de Nationale Diabetes 
 Challenge.

3  bij het ontstaan van complica-
ties kan de patiënt in sommige 
gevallen onder controle bij de 
huisarts blijven. De huisarts en 
de internist hebben hierover 
contact met elkaar en de huis-
arts consulteert de internist met 
specialistische vragen via een 
e-consult. 

3  een nieuw soort consult krijgen 
bij de internist, mocht het toch 
nodig zijn om te worden door-
verwezen naar het ziekenhuis. 
Met behulp van het zoge-
naamde Personalized Diabetes 
Care-gespreksmodel wordt niet 
alleen naar de diabetes gekeken, 
maar ook naar andere aspecten 
van het leven zoals de sociale 
omgeving.  

En nu?
Aicha geniet van het contact met 
andere vrouwen, die ze leerde ken-
nen bij de beweeggroep. Ook thuis 
is ze vrolijker en zit ze beter in haar 
vel. Ze doet hard haar best om nog 
meer af te vallen. En haar kinderen 
krijgen vaker gezonde hapjes mee 
naar school. Met de praktijkonder-
steuner houdt ze goed contact over 
haar diabetes.

Aicha’s kinderen 
krijgen vaker 
gezonde hapjes
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1. Gezondheidsbevordering

Website met het beweegaanbod
De gemeente Rotterdam heeft het 
beweegaanbod geïnventariseerd. In 
oktober 2014 ging de eerste versie 
van de website live: www.rotter-
damsport.nl. In 2016 is de vernieuw-
de versie gelanceerd. Het volledige 
sport- en beweegaanbod in de regio 
is hierin opgenomen. De database 
heeft nu duizenden zoekopdrachten 
per maand. Verder is de website ge-
vuld met blogs en video’s over sport 
en gezondheid, een evenementen-
kalender en sportnieuws.  

Sportregisseur
De gemeente heeft een sport-
regisseur aangenomen. De sport-
regisseur zorgt voor een optimaal 
sport- en beweegaanbod voor alle 

Aanleiding 

Bewoners van de Rotterdamse wijken Bloem-
hof, Hillesluis en Afrikaanderwijk in Feijenoord 
bewegen over het algemeen weinig. Vanuit de 
inventarisatie in de wijken is in 2014 duidelijk 
dat 50 tot 70% van de bewoners niet aan de 
norm voldoet voor gezond bewegen. Er zijn 
relatief veel mensen met overgewicht en 
obesitas en de bewoners voelen zich veelal 
ongezond. Weinig bewegen en overgewicht 
zijn risico factoren voor diabetes en hart- en 
vaatziekten. Beide ziekten dreigen met 30% 
toe te nemen onder de bevolking in de periode 
2012-2022. Er bestaat redelijk veel aanbod op 
het gebied van leefstijl. Dit leefstijlaanbod 
wordt echter te weinig gebruikt. 

Project  Leefstijlaanbod op maat 
Doel

Doel van dit project was om de 
wijkbewoners duurzaam aan 
het bewegen te krijgen voor 
een gezondere leefstijl, en te 
zorgen dat ze gebruik maken 
van het beschikbare aanbod. 
Het project richt zich met name 
op mensen van niet-westerse 
afkomst of laaggeletterden 
en op mensen met jonge- en 
schoolgaande kinderen. Plan 
is om het beweegaanbod in 
de wijk in kaart te brengen en 
beter aan te laten sluiten op de 
wensen van de wijkbewoners.

 In concreto

- Er is een overzicht van het 
leefstijlaanbod, dit overzicht 
is te vinden op de website van 
BeweegKracht Rotterdam.

- Het leefstijlaanbod sluit aan op 
de wensen en behoeften van 
bewoners in de wijken (meet-
baar door groeiend bereik).

- Er is een communicatietraject 
ontwikkeld en uitgevoerd 
richting doelgroep en profes-
sionals (zorg en welzijn).

- Er vinden jaarlijks minimaal 
vijf voorlichtingsbijeenkom-
sten plaats.

- Er is een social marketingon-
derzoek uitgevoerd naar de 
doelgroep en hun drijfveren.

- Er vindt een verdriedubbeling 
van het aantal maatjestrajec-
ten in de wijken plaats.

De concrete doelen uit 2014 zijn grotendeels gehaald. Het 
beweegaanbod wordt ook in andere projecten over het voetlicht 
gebracht. Zie bijvoorbeeld de drie sport- en beweegmarkten 
bij het project voorlichting gezonde leefstijl. Bij de 21 Camper-
Expedities was ook voorlichting over het beweegaanbod.

Alleen met de beweegmaatjes liep het geen storm, dit doel is 
niet gehaald. Het vinden van beweegmaatjes was moeilijk, en 
lag in 2014 een tijd stil. Avant Sanare noemt als leerpunt dat de 
opleiding tot beweegmaatje het beste gegeven kan worden in 

de wijk waar de belangstellenden wonen. Wordt de opleiding 
gegeven in een wijk waar men voor moet reizen, dan haken 
deelnemers af (te hoge reiskosten, te ver weg). 

Daarnaast bleken 1-op-1 trajecten bij de doelgroep in Feijenoord 
niet altijd aan te sluiten. Er zijn andere manieren gezocht om 
mensen in Feijenoord in beweging te krijgen. Met name groeps-
gewijs bewegen sluit goed aan. Welzijnsaanbieder DOCK heeft 
eind 2016 een groot aantal laagdrempelige beweeggroepen 
waarmee zij wekelijks 250 mensen uit Feijenoord in beweging 

Resultaten 

Evaluatie

Rotterdammers. Overlap of witte 
vlekken in het beweegaanbod 
worden inzichtelijk gemaakt. De 
sportregisseur is hét aanspreekpunt 
voor aanbieders, verenigingen en 
intermediairs. Verwijzers vanuit de 
gezondheidszorg hebben daarmee 
nu één aanspreekpunt.  

Onderzoek vraag en aanbod 
bewegen
De gemeente heeft vanaf 2014 tot 
heden social marketingonderzoek 
laten doen naar de attitude van ver-
schillende groepen tegenover bewe-
gen en sport. Zo weet de gemeente 
dat er bijvoorbeeld een tekort is aan 
sport voor de groep pubers in een be-
paalde wijk, maar ook hoe sport voor 
pubers aantrekkelijk gemaakt kan 

worden. Zo wordt positief beweegge-
drag behouden en gestimuleerd.

Beweegmaatjes
De Rotterdamse welzijnsorganisa-
ties Avant Sanare en DOCK werken 
met ‘beweegmaatjes’. Dit zijn 
vrijwilligers die een wijkbewoner 
helpen om meer te gaan bewegen. 
De medewerkers van Avant Sanare 
en DOCK gebruikten de Camper-Ex-
peditie als plek om beweegmaatjes 
en zoekmaatjes op te sporen en 
aan elkaar te koppelen. Er zijn zes 
beweegmaatjes opgeleid in de 
zomer van 2015. In december 2015 
zijn er tien nieuwe beweegmaatjes 
geworven tijdens de Camper-Expe-
dities. Hiervan zijn er twee opgeleid, 
en nu actief in de wijk. 

gezondheids-
bevordering

vroeg-
opsporing

diagnose &
behandeling
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Aanleiding 

De wijkbewoners van Bloemhof, Hillesluis en Afrikaander-
wijk hebben 80% vaker diabetes dan je zou verwachten 
op basis van populatiekenmerken. Een inventarisatie in de 
wijken heeft laten zien dat de gezondheidssituatie in de 
wijken slecht is. Bewoners ervaren zelf een slechte gezond-
heid. Ze hebben over het algemeen weinig kennis over ge-
zondheid of gezonde leefstijl. Ze weten het leefstijlaanbod 
in de wijk moeilijk te vinden. 

Markten 
Tijdens de jaarlijkse sportdag ‘Afri 
Spelen’ op 21 september 2014 heeft 
het beweegaanbod uit de wijk zich 
gepresenteerd aan de 300 aanwezi-
gen. De Camper-Expeditie heeft hier 
ook gestaan (zie Project Camper-
Expeditie).

In gezondheidscentrum ’t Slag is 
een gezondheidsmarkt georgani-
seerd op 4 juni 2014. Op de markt 
was informatie over het zorgaanbod, 
leefstijlinitiatieven, welzijnswerk en 
het beweegaanbod. Het aantal deel-
nemende partners was meer dan 30. 
Het aantal bezoekers bijna 350. 

Op 15 juni 2015 heeft een Sport- en 
Beweegmarkt plaatsgevonden in ‘t 
Slag. Hier waren 14 sport- en beweeg-
initiatieven aanwezig. Er werden 

onder meer workshops yoga en 
taekwondo gegeven en er kon wor-
den gekorfbald op het terrein. Het 
bezoekersaantal wordt op ongeveer 
100 geschat.

Voorlichters Gezondheid
Expeditie Duurzame Zorg werkt 
samen met de Stichting Voorlichters 
Gezondheid uit Rotterdam. Deze 
stichting is in 2011 ontstaan vanuit het 
project ‘Klaar voor een kind’, waarin de 
perinatale zorg werd verbeterd in Rot-
terdam. De Voorlichters Gezondheid 
zijn nu breder inzetbaar dan alleen 
rond de geboorte. Ze zijn opgeleid 
om wijkbewoners voor te lichten over 
gezonde leefstijl en de Nederlandse 
gezondheidszorg en hulpverlening. 
Dat gebeurt laagdrempelig, vanuit de 
eigen culturele achtergrond en waar 
nodig wordt er vertaald. 

De Voorlichters Gezondheid hebben 
in september 2014 een groep met 
twintig tot dertig Turkse  vrouwen 
twaalf weken begeleid bij de 
interventie ‘Dik Tevreden’. Gedrag, 
voeding en beweging stonden 
hierbij centraal. Hierbij werd samen 
gewerkt met Avant Sanare en een 
diëtiste van Movedis.

De Voorlichters Gezondheid heb-
ben in november-december 2014 
een reeks van vier voorlichtingen 
gegeven aan groepen van negen 
tot veertien deelnemers van diverse 
komaf. Deze deelnemers volgden 
de inburgeringscursus van Tornante 
Trainingen. Ze krijgen voorlichting 
op het gebied van voeding, overge-
wicht, diabetes en beweging. Samen 
waren dit 63 deelnemers. Begin 2016 
gaven de Voorlichters Gezondheid 

Project Voorlichting gezonde leefstijl en
 inzet Voorlichters Gezondheid

Doel

Doel van dit project was om wijkbewoners meer te leren over 
gezonde leefstijl, en te laten zien wat het beweegaanbod 
is. Het was met name de bedoeling dat wijkbewoners van 
niet-westerse afkomst en/of laaggeletterden en gezinnen 
met jonge of schoolgaande kinderen werden bereikt met dit 
project. Wijkbewoners zouden vervolgens elkaar kunnen hel-
pen. Uiteindelijk was de bedoeling dat wijkbewoners duur-
zaam gezonder gaan leven, te beginnen met meer beweging.  

Project Leefstijlaanbod op maat

krijgen. Daarnaast zijn bij de zwemlessen in het Afrikaanderbad 
wekelijks 130 vrouwen en 70 mannen actief. 

Het vinden van de sportregisseur was moeilijk. Er waren veel 
wisselingen. Begin 2016 is een nieuwe sportregisseur begonnen. 

Onderzoeken 

Drie minor studenten van de Hogeschool Rotterdam, afde-
ling Social Marketing, deden vanaf september 2014 een social 
marketingonderzoek. Het ging over de drijfveren voor gezond 
 gedrag bij bewoners in de wijken Bloemhof, Hillesluis en 
Afrikaanderwijk. De uitkomsten van dit onderzoek waren zeer 
bruikbaar voor de rest van Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord.

Na een tegenvallend onderzoek in 2014 naar voeding en voor-
lichting in de wijken is in februari 2016 een nieuw onderzoek 
naar dit thema uitgevoerd door de Hogeschool Rotterdam. In dit 
onderzoek werd inzicht verschaft in het beweeg- en leefstijlaan-
bod in de wijken Bloemhof en Afrikaanderwijk. 

Een student van de opleiding Commerciële Economie, afdeling 
Sportmarketing & Management, van de Hogeschool Rotterdam 
heeft van februari t/m juli 2015 een social marketingonderzoek 
gedaan naar de communicatie van het sportaanbod. Ze keek 
speciaal naar de doelgroep van Turkse en Marokkaanse vrouwen 
van 20-35 jaar. De uitkomsten hiervan gaven mooie inzichten 
in de doelgroep en zijn gebruikt in de verdere ontwikkeling van 
Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord.

Resultaten 
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opnieuw voorlichtingen aan deelne-
mers van deze inburgeringscursus. 
Het ging om een reeks van vier 
lessen, die werden gegeven aan drie 
groepen van in totaal 27 mensen 
van zeer diverse afkomst. 

De Voorlichters Gezondheid hebben 
gastlessen verzorgd over gezonde 
voeding en gezonde leefstijl tijdens 
het traject ‘Empowerment & Bewe-
ging’ van InMovement. Dit traject is 
bedoeld voor vrouwen en moeders 
die zichzelf letterlijk en figuurlijk in 
beweging willen brengen en een 
goed voorbeeld willen zijn voor 
hun gezin en kinderen. Het gaat 

om vrouwen die weinig bewegen, 
en daarbij te maken hebben met 
overgewicht en/of diabetes type 2. 
De vrouwen gaan tijdens dit traject 
sporten en krijgen voorlichting over 
sportaanbod, gezonde voeding, 
koken, verzorging van het lichaam, 
assertiviteit en omgaan met tijd. Ze 
stellen zichzelf een persoonlijk doel, 
dat achteraf wordt geëvalueerd. In 
drie jaar tijd zijn er tientallen gast-
lessen geweest tijdens diverse tra-
jecten die tussen de 12 en 24 weken 
duurden. In totaal 76 deelnemers 
deden mee en melden achteraf dat 
zij veel hebben geleerd over gezon-
de voeding en bewegen.

De Voorlichters Gezondheid gaven 
in de eerste helft van 2015 gastles-
sen over gezonde voeding, binnen 
het traject ‘Gastvrij en Smakelijk’ 
van WMO Radar. Een leerwerktraject 
waarin mensen worden opgeleid tot 
cateringmedewerker in buurthui-
zen. Er hebben 26 mensen deelge-
nomen aan het traject ‘Gastvrij & 
Smakelijk’. 

De Voorlichters Gezondheid gaven 
in mei 2016 een training ‘gezonde 
leefstijl’ aan de coördinatoren van 
de huizen van de wijk (voormalige 
buurthuizen) van WMO Radar. 

Project  Taal & gezondheid

Aanleiding

Slechte taalbeheersing en een slechte 
gezondheid gaan vaak samen. In 2014 is er 
vanuit Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord 
een succesvolle pilot gestart op het gebied 
van gezondheidslessen: het Buurtgezond-
heidsnetwerk. Tijdens de pilot werd een 
groep van zeven wijkbewoners door de 
huisarts en praktijkondersteuner opgeleid 
rondom ziekte en gezondheid. Zij gaven de 
geleerde kennis door binnen hun netwerk. 
In 2015 heeft de Zuiderling het initiatief ge-
nomen om deze pilot verder uit te breiden, 
én de component taal hierin te verweven.

Doel

Doel was om mensen op twee fronten 
te helpen met een combinatie van taal- 
en gezondheidslessen. De pilot van het 
Buurtgezondheidsnetwerk is gefinancierd 
vanuit EDZ Feijenoord, het vervolgtraject is 
gesubsidieerd door de gemeente, vanuit het 
beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’.

Pilot Buurtgezondheidsnetwerk
Zeven vrijwilligers zijn opgeleid als 
ambassadeur voor het Buurtge-
zondheidsnetwerk. De vrijwilligers 
wisten onder meer de schoolleiding 
van een basisschool te overtuigen 
dat ouders minder suikerhoudende 
drankjes moesten meegeven naar 
school. Dit is ook in het schoolbeleid 
opgenomen.  

Buurtgezondheidsnetwerk 
In totaal 80 mensen met 26 na-
tionaliteiten volgden een cursus 
over taal en gezondheid. De cursus 
duurde vijftien weken en er werd 
twee keer per week les gegeven. 
Iedere les werden tien woorden 
aangeleerd die te maken hebben 
met een gezondheidsonderwerp. 
De buurtbewoners konden deze 
woorden vervolgens oefenen met 
een taalvrijwilliger tijdens con-
versatielessen. Verder waren en 
bewegingslessen en kooklessen. De 
eerste les van de week was telkens 
een inhoudelijke les gegeven door 
de professionals van gezondheids-
centrum ´t Slag, Huisartsenpraktijk 

Mozaïek, MoveDis of Buurt M/V. De 
tweede les was een conversatieles.

De deelnemers kregen de opdracht 
om alle kennis door te geven aan 
zeker tien vrienden en familieleden, 
zodat wel 800 mensen werden 
bereikt. Deelnemers kregen in ruil 
hiervoor de alternatieve ruilmunt 
‘Zuiderlingen’ die ze in de wijk konden 
besteden. Ook werd bij een bloed-
glucosewaardetest ontdekt dat een 
enkeling mogelijk (pre-)diabetes had.

Kijk voor deze EDZ-practice op 
www.expeditieduurzamezorg.nl.

Cursus Nederlands met thema 
gezondheid
Op initiatief van Tornante Trainingen 
vond in samenwerking met Expe-
ditie Duurzame Zorg Feijenoord in 
de tweede helft van 2015 het traject 
‘Nederlands Leren met als thema 
Gezondheid’. Dit was een cursus 
van zeven weken, met drie keer 
per week les. Er was aandacht voor 
gezondheidsthema’s, uitleg over het 
zorgstelsel en er zat een gesprek 
in met een huisarts. Er waren 40 
deelnemers.  

De bewoners hebben op drie markten informatie gekregen over 
het beweegaanbod. Vervolgens is de informatie over het sport- 
en beweegaanbod aangeboden tijdens de Camper-Expeditie, 
die 21 keer in de wijk plaatsvonden.

De Voorlichters Gezondheid hebben tijdens vele cursussen en 
gastlessen gegeven, en vervullen echt een grote rol in dit project.  

Evaluatie

Resultaten 
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Handboek Taal en Gezondheid
Stichting Voorlichters Gezondheid 
heeft in opdracht van gemeente 
Rotterdam een training ontwik-
keld op het gebied van Taal en 
Gezondheid. Deze is gegeven aan 
diverse taal- en zorgaanbieders in 
 Feijenoord en de rest van Rotterdam. 
Op basis van deze trainingen heb-
ben zij een handboek ontwikkeld. 
Dit is in april 2016 in gezondheids-
centrum ’t Slag overhandigd aan de 
gemeente Rotterdam. 

Project Taal & gezondheid

Aanleiding 

In de wijk bestaat al veel aanbod op het 
gebied van leefstijl. Mensen gebruiken het 
niet optimaal, blijkt uit inventarisaties uit 
2014. Het gebruik van zorg is daarentegen 
wel hoog. De samenwerking tussen leef-
stijlinitiatieven, zorg en welzijn is niet altijd 
optimaal. Wijkbewoners worden daardoor 
niet altijd effectief en tijdig doorverwezen. 
Uit onderzoek is bekend dat de samenwer-
king tussen professionals verbetert, als ze 
elkaar kennen en van elkaar weten wat ze 
doen. 

Verder komt het voor dat hetzelfde gezin in 
twee zorgketens terecht komt: voor obesi-
tas en voor diabetes. Deze ketens moeten 
beter verbonden worden.

Binnen het Buurtgezondheidsnetwerk zijn in totaal 87 mensen bijgeschoold in 
Nederlandse taal en gezondheid. Deelnemers weten dankzij deze cursus beter hoe zij 
zichzelf en hun gezin gezond kunnen houden. Deelnemers zijn taalvaardiger geworden, 
met name op het onderwerp gezondheid. Ze hebben geleerd de bijsluiter te lezen en te 
begrijpen, waardoor ze medicatievoorschriften beter kunnen volgen. Ze begrijpen beter 
hoe het Nederlandse zorgsysteem werkt en kunnen beter beoordelen wanneer zij wel 
of niet de huisarts moeten bezoeken. De inzet van zorgprofessionals is belangrijk voor 
acceptatie van de boodschap. De zorgprofessionals in de wijk zijn enthousiast over het 
project en kijken positiever naar de wijk. 

Deelnemers zijn door het project actiever geworden, participeren meer en hebben 
positieve ervaringen opgedaan in contact met wijkbewoners. De verplichting om 
kennis te delen met zeker tien andere mensen werkt activerend en maakt de kennis 
‘gemeengoed’. Wel hadden deelnemers beter geselecteerd kunnen worden, en in 
effectievere groepen ingedeeld. Dit had uitval kunnen voorkomen. Ook de taalvrijwilliger 
had beter getraind kunnen worden, en moet de hele periode beschikbaar zijn. 

De subsidieaanvraag kostte meer tijd dan verwacht. Daardoor bleef er maar vijf weken 
voorbereidingstijd over, en dat was te weinig. Dit heeft het hele project problemen 
opgeleverd. Het project is beschreven als Best Practice om anderen te inspireren.  Ook 
namen 40 mensen deel aan de 7-weekse cursus ‘Nederlands Leren met als thema 
Gezondheid’. 

Op 7 juli 2015 vond een Topontmoeting (netwerkbijeenkomst met lokale partners rond 
één thema) plaats over het thema laaggeletterdheid en gezondheid. 

Doel

Professionals uit de wijk zijn in staat om patiënten tijdig naar een 
geschikt leefstijlaanbod door te verwijzen. Verder zijn de zorgketens van 
diabetes en obesitas op elkaar afgestemd. 

Project  Verbinding zorg- en leefstijlaanbod

 In concreto

- De leefstijlcoach ziet het volgend aantal patiënten per jaar: 40 in 2014, 
60 in 2015 en 80 in 2016. Waar nodig verwijst de leefstijlcoach door 
naar geschikt zorg- en leefstijlaanbod. 

- Er vinden verschillende multidisciplinaire overleggen plaats in de 
wijken (op jaarbasis ca. 20 in totaal met wisselende samenstelling). 
Eens per maand een netwerklunch in gezondheidscentrum ‘t 
Slag, 6 x per jaar een Topontmoeting (netwerkbijeenkomst met 
lokale partners rond één thema) in de deelgemeente Feijenoord 
en 4 x per jaar een afstemming tussen praktijkondersteuners en 
diabetesverpleegkundigen.

- Er vinden vanuit de diverse gezondheidscentra doorverwijzingen 
plaats richting wijksportvereniging Feijenoord Beweegt.

- Partijen (zorg, welzijn en leefstijl) hebben zicht op elkaars 
werkzaamheden t.b.v. het effectief en tijdig doorverwijzen van 
bewoners/ patiënten.

- De zorgverleners uit de ketens diabetes en obesitas werken beter 
samen en ontwikkelen een integrale aanpak

Evaluatie
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Bijeenkomsten tussen zorg-
verleners en beweegaanbieders
Er zijn bijna elke maand netwerk-
lunches in ’t Slag georganiseerd 
gericht op zorg-, welzijn-, participa-
tie- en beweegaanbod. Er is diverse 
malen aandacht geweest voor het 
leefstijlaanbod.

In 2014, 2015 en 2016 vonden ieder 
jaar zes Topontmoetingen plaats, 
georganiseerd door Samen één in 
Feijenoord. Deze netwerkbijeenkom-
sten werden bezocht door ongeveer 
50 tot 80 wijkpartners. Tijdens de 
Topontmoetingen stonden regelma-
tig relevante thema’s centraal, zoals 
laaggeletterdheid, taal en gezondheid. 

Praktijkondersteuners uit de regio 
en diabetesverpleegkundigen van 
het Maasstad Ziekenhuis en Ikazia 
Ziekenhuis hebben gemiddeld twee 
tot drie keer per jaar overleg gehad. 
Praktijkondersteuners van gezond-
heidscentrum ’t Slag en gezond-
heidscentrum Afrikaanderwijk 
hebben Expeditie Duurzame Zorg 
hier toegelicht en besproken.

In november 2014 heeft een Expert-
meeting plaatsgevonden. Hierbij 
was aandacht voor de interventie 
‘Empowerment & Beweging’ van 
InMovement. In totaal waren 52 
professionals vanuit 42 verschillende 
sport- welzijns- en gezondheidsorga-
nisaties aanwezig.

Op 21 september 2015 vond een brain-
storm met onder meer huisarts, fysio-
therapie, Rotterdam Sportsupport, 
Avant Sanare, Hogeschool Rotterdam
en GGD/gemeente Rotterdam plaats. 
De deelnemers keken hoe het door-
verwijzen van zorg naar bewegen 
beter kon. Als vervolg daarop vond in 
2016 een tweede bijeenkomst plaats 
met deze groep. In de zomer van 2016 
heeft ZorgImpuls in opdracht van de 
gemeente Rotterdam onderzocht of 
er draagvlak is voor het opzetten van 
een structureel multidisciplinair over-
leg rondom zorg en bewegen. Voor een 
extra overlegstructuur in de wijken 
bleek op dat moment bij verschillende 
partijen onvoldoende animo. Komen-
de periode wordt door de gemeente 
in afstemming met Samen één in 
Feijenoord gekeken hoe dit kan worden 
vormgegeven. De werkgroep ´gezonde 
leefstijl´ van Samen één in Feijenoord 
is daar in 2017 een eerste aanzet toe.

Leefstijlcoach
Een praktijkondersteuner van ge-
zondheidscentrum ’t Slag heeft de 
training tot leefstijlcoach gevolgd in 
september 2014.

Wandelgroep
Deze leefstijlcoach heeft vanaf 15 
september 2014 een wandelgroep 
georganiseerd voor patiënten, hun 
naasten en buurtbewoners. Wekelijks 
gaat een club van ongeveer 15 tot 25 
patiënten wandelen op maandag-
ochtend. De patiënten hebben diabe-
tes, COPD of psychische problemen. 

Aansluiting Nationale Diabetes 
Challenge
De leefstijlcoach van gezondheidscen-
trum ‘t Slag zorgde voor aansluiting 
bij de Nationale Diabetes Challenge. 
Twee wandelgroepen (45 lopers) 
trainden wekenlang en 25 deelnemers 
volbrachten de Challenge; zij trainden 
23 weken lang. In de Challengeweek 
werd er vier dagen achtereen mini-
maal 10 of 20 kilometer gewandeld. 
Uit onderzoek bleek dat deelnemers 
waren afgevallen en minder medica-
tie gebruikten. 

Aansluiting obesitasketen
De NDF en Partnerschap Overge-
wicht Nederland (PON) hebben eind 
2014 een projectvoorstel geschreven 
om de twee zorgketens diabetes en 
overgewicht te verbinden. De GGD/
gemeente Rotterdam werkte in 2015 
al aan een geïntegreerde ketenaan-
pak op Jeugd en Volwassenen, Gezond 
Gewicht en Psychische gezondheid 
vanuit de programma’s Gezond 
Gewicht, Lekker Fit en Mentaal 
Gezond. De gemeente Rotterdam en 
zorgverzekeraar Zilveren Kruis sloten 
een convenant voor preventie in de 
wijk. Eind 2015 werd geconstateerd 
dat er onvoldoende mogelijkheden 
waren om op dat moment het kader 
voor een integrale ketenaanpak vorm 
te geven. Met het verschijnen van de 
nieuwe nota Publieke Gezondheid van 
de gemeente en landelijke en lokale 
ontwikkelingen wordt hier vanaf 2017 
een nieuwe impuls aan gegeven.

Resultaten 

De professionals zijn veelvuldig samengekomen tijdens de pro-
jectperiode voor betere samenwerking en doorverwijzing. Al vroeg 
is besloten om niet alleen naar wijksportvereniging Feijenoord 
Beweegt te verwijzen, maar breder naar beweeg- en sportaanbod. 

Verder heeft de belangrijkste verbinding tussen zorg- en leef-
stijlaanbod plaatsgevonden tijdens de Camper-Expedities. Hier 
hebben professionals vanuit zorgorganisaties en aanbieders 
van sport- en bewegen elkaar regelmatig ontmoet (21 keer), en 
hebben zij concreet samen gewerkt. Zo hebben ze nog beter zicht 
gekregen op wat eenieder doet in de wijk, en hoe doorverwijzing 
nog beter tot stand kan komen. 
 
Er is een leefstijlcoach opgeleid binnen gezondheidscentrum ´t Slag. 
Aan patiënten met diabetes type 2 en COPD geeft zij diverse leefstij-
ladviezen. Daarnaast heeft zij in 2014 een wandelgroep geïnitieerd 
en wordt er wekelijks met 15 tot 20 patiënten gewandeld.

De Nationale Diabetes Challenge is een succes. Huisartsen zien 
de bloedglucosewaarden verbeteren bij deelnemers. Daarnaast 

wordt genoemd dat de groep niet stopt met wandelen na het 
einde van het project, maar met elkaar doorgaat. Een onder-
zoek onder deelnemers laat positieve effecten zien op gewicht, 
buikomvang en bloedglucosewaarden. Mensen hoefden minder 
medicijnen te gebruiken en voelden zich prettiger. 

De geplande koppeling tussen de keten obesitas en diabetes is 
nog niet concreet tot stand gekomen.

Vanuit Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord is opdracht gegeven 
aan InMovement om in 2016 twee trajecten Empowerment & 
Beweging in te zetten in Feijenoord. Deze zijn eind 2016 afgerond.

InMovement startte in 2016 twee trajecten Empowerment & 
Beweging. Uit evaluatie van deze trajecten blijkt dat 30 vrou-
wen (27-60 jaar) van diverse afkomst deelnamen. Zij beoordeel-
den het traject als leuk en zinvol. Samen vielen zij opgeteld 30 
kilo af. Zij gaven hun leefstijl en die van hun kinderen een hoger 
rapportcijfer na de cursus. Deze vrouwen bewegen nu zeker tien 
uur per week meer dan daarvoor.

Evaluatie
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2. Vroegopsporing

Doel

Doel was om bij 15% van de mensen met genoemde risicofactoren een 
Diabetes Risicotest af te nemen en voor te lichten. Deze test bestaat uit 
vragen met een score. Na optellen van de punten, kun je zien hoe groot 
het risico op diabetes type 2 is: laag, licht verhoogd of hoog. Tweede doel 
was dat de helft van de hoog risicopatiënten naar de huisarts ging voor 
controle en leefstijladvies. 

Project Vroegtijdige opsporing van mensen met diabetes

Aanleiding 

De bewoners van de wijken Hillesluis, 
Afrikaanderwijk en Bloemhof hebben 80% 
vaker diabetes dan je zou verwachten op 
basis van leeftijd en andere kenmerken. 
Daar komt nog eens bij dat veel mensen 
diabetes type 2 hebben, zonder dat zij dit 
weten, of dat dit bekend is bij de huisarts. 
Dat komt doordat zij relatief veel risicofac-
toren hebben voor diabetes type 2: zoals 
een BMI hoger dan 27. Ook mensen met 
een Turkse of Marokkaanse afkomst van 45 
jaar en ouder lopen meer risico. Diabetes 
komt bij hen 2 tot 4 keer zo vaak voor. Men-
sen met een Hindoestaanse of Creoolse 
achtergrond hebben vanaf 35 jaar een nog 
verder verhoogd risico. 

Resultaten 

 In concreto

- Professionals uit de eerstelijn (zoals huisartsen en praktijkondersteu-
ners), wijkverpleegkundigen van de Zichtbare Schakels (inmiddels 
bekend onder de naam Coöperatie Wijkverpleging) en leden van het 
Sociale wijkteam zijn toegerust om mensen met (een hoog risico op) 
diabetes te signaleren, screenen en/of door te verwijzen (d.m.v. onder-
steunende materialen van Kijk op Diabetes en waar nodig een training).

- In de nulde- en eerstelijn zijn activiteiten opgezet om de doelgroep 
actief op te sporen en te benaderen.

- De betrokken professionals hebben informatie van en kennis over  
het zorg- en leefstijlaanbod. Zij zijn in staat om bewoners door te 
verwijzen naar het geschikte aanbod.

- Circa 15% van de doelgroep in Rotterdam wordt bereikt met de activi-
teiten en 50% van deze groep meldt zich bij de huisarts voor controle.

Professionals bekend maken 
met de Diabetes Risicotest
In 2014 zijn de wijkverpleegkundigen 
van de Coöperatie wijkverpleegkun-
dige Zorg geïnformeerd over het 
inzetten van de Diabetes Risicotest 
en hun rol hierin. 

De praktijkondersteuners van gezond-
heidscentrum ‘t Slag en Afrikaander-
wijk hebben de Diabetes Risicotest 
op 13 mei 2014 geïntroduceerd tijdens 
het overleg. Daar zijn 40 testen uitge-
deeld aan professionals. 

Begin oktober 2014 zijn ongeveer 30 
professionals van welzijnsorganisatie 
DOCK getraind door een praktijk-
ondersteuner. Dit zijn onder meer 
vraagwijzerconsulenten, maatschap-
pelijk werkers en participatiemake-
laars. Zij hebben een scholing gehad 
op het gebied van gezonde leefstijl 
en diabetes. Zij hebben bij zichzelf 
de Diabetes Risicotest gedaan en 
bloedsuiker gemeten. 

De presentatie die voor deze bij-
eenkomst is gemaakt, kan gebruikt 
worden om niet-medische professi-
onals bij te scholen over diabetes en 
gezonde leefstijl. 

Tijdens de Camper-Expedities zijn 
diverse professionals (naar schatting 
50 in totaal) vanuit verschillende or-
ganisaties in de nulde en eerste lijn, 
bekend gemaakt met het gebruik 
van de Diabetes Risicotest.

Diabetes Risicotest bij 
wijkbewoners
Op 25 februari 2014 heeft een 
praktijkondersteuner van 
gezondheidscentrum ‘t Slag 
25 vrouwen van Turkse komaf 
gescreend bij speeltuinvereniging 
de Klimroos. Zij waren grotendeels 
al gediagnosticeerd met diabetes, 
maar kregen zo toch nog meer 
inzicht in de risicofactoren waar 
zij invloed op hebben. Twee 
vrouwen zijn doorverwezen naar 

de huisarts. De meeste vrouwen 
hadden overgewicht. Naar 
aanleiding van deze screening is de 
interventie ‘Dik Tevreden’ van Avant 
Sanare aan deze groep van 25 
vrouwen aangeboden. Zij kregen 
12 weken lang voorlichting over 
gezonde leefstijl, mentale fitheid 
en iedere week een uur bewegen. 
Na twaalf weken hadden de 
vrouwen een daling of stabilisatie 
van visceraal vet en spiermassa, 
naast sociale voordelen. 

Tijdens de gezondheidsmarkt in 
’t Slag op 4 juni 2014 hebben 50 
bezoekers de Diabetes Risicotest 
ingevuld. 

Op zondag 13 september 2014 heeft 
een wijkverpleegkundige van de 
Coöperatie Wijkverpleegkundige 
Zorg Rotterdam de Diabetes 
Risicotest ingezet tijdens een groot 
sport- en beweeg evenement voor 
mensen met een beperking. Zij 
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nam de Diabetes Risicotest af bij 
ongeveer 70 mensen. De helft kreeg 
een doorverwijzing naar de huisarts. 

Tijdens het Vreewijk Festival in 2015 
heeft een wijkverpleegkundige bij 
17 mensen een Diabetes Risicotest 
afgenomen. Zes personen zaten 
in een hoog risicogroep, zonder 
dat zij dit wisten. Zij kregen het 
advies om naar de huisarts te gaan. 
Vijf personen zaten in de hoog 
risicogroep, maar hadden al contact 
met de huisarts of specialist in het 
ziekenhuis. 

Er vonden drie bijeenkomsten plaats 
in zwembad Afrikaanderwijk: in 
oktober 2015, januari en april 2016. 
In totaal werd bij 105 vrouwen BMI, 
vetpercentage en spiermassa geme-
ten. Daarvan deden 75 vrouwen een 
Diabetes Risicotest: van hen hadden 
26 een hoog risico op het krijgen van 
diabetes. Zij werden doorverwezen 
naar de huisarts en kregen de con-
tactgegevens van de wijkverpleeg-
kundige. In het zwembad waren 
ook twee diëtisten aanwezig om de 
vrouwen voedingsadvies te geven.

Op de Bloemhofschool wordt in 
samenwerking met een groot aantal 

partijen gewerkt aan een aanpak 
voor leerlingen met overgewicht én 
hun ouders. Op 3 december 2015 is 
een informatiemarkt gehouden. De 
Diabetes Risicotest is afgenomen bij 
15 moeders. Een aantal had bijzonder 
hoge bloedglucosewaarden en is 
doorverwezen naar de huisarts. 

Een praktijkondersteuner heeft in 
januari 2016 voorlichting gegeven 
over diabetes aan 25 mensen uit 
de Afrikaanse gemeenschap in 
Huis van de Wijk het Ravennest. 
Ook werd een Diabetes Risicotest 
afgenomen, bloeddruk gemeten en 
bloedglucosewaarden geprikt. 

Er zijn zeker zeventig professionals bekend gemaakt met de 
Diabetes Risicotest, plus nog eens vijftig met de Camper-
Expedities. De presentatie speciaal voor niet-professionals kan 
handig materiaal zijn om in andere wijken te gebruiken. 

Opgeteld zijn bij zeker 277 wijkbewoners Diabetes Risicotesten 
afgenomen, naast de zeker 1700 metingen van de Camper-
Expeditie. Het is helaas niet te zeggen of het doel om 15% van de 

 hoog-risicogroepen te bereiken, is gehaald vanwege het ontbreken 
van benodigde data. 

Bij diabetes speelt etniciteit een rol, zo blijkt ook uit de 
gedefinieerde hoog-risicogroepen voor dit project. Bij de Camper-
Expeditie is gevraagd naar nationaliteit, maar die komt vaak niet 
overeen met etniciteit.

Evaluatie

Project  Camper-Expeditie
Aanleiding 

In Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof 
wonen veel mensen die een hoog risico 
lopen op diabetes, maar dat niet weten. 
Ook zijn zij zich vaak niet bewust van wat 
een gezonde leefstijl is. Landelijk is 25% 
van de diabetespatiënten ‘onontdekt’, de 
patiënt weet nog niet dat hij diabetes 
heeft.  

Doel

Het doel was om volwassenen met een 
verhoogd risico op diabetes vroegtijdig op 
te sporen en hen te stimuleren gezonder 
te leven. Doel was ook om de samenwer-
king tussen professionals van de eerste- en 
nuldelijn te bevorderen. Het project werd 
gefinancierd door het SAG-fonds van zorg-
verzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente 
Rotterdam.

Resultaten 
21 Camper-Expedities
Groepen zorg- en hulpverleners en 
beweegprofessionals zijn de wijk in 
gegaan om mensen te screenen en 
voor te lichten. De eerste Expedities 
waren met een gezondheidsbus van 
de GGD. Later gaat het team van de 
Camper-Expeditie zonder bus naar 
buurthuizen, markten, moskeeën, 
sportmanifestaties of de taalschool.  
Er vonden 21 Camper-Expedities 
plaats, waarbij zeker 1700 bewo-
ners zijn bereikt. Een deel kwam uit 
andere Rotterdamse wijken. 

De deelnemers doorliepen een 
‘carrousel’, waarbij ze een Diabetes 
Risicotest invulden en metingen 
kregen van bloeddruk, BMI en 
bloedsuiker. Vervolgens kregen ze 
adviezen over voeding, bewegen, 
diabetes, tandzorg, stress en leefstijl. 
Indien van toepassing was er ook 
een station van het Centrum Jeugd 
en Gezin waar kinderen werden 
gewogen, gemeten en advies kregen. 
Gemiddeld doorliep 80% van de 
aanwezigen de hele carrousel.

Van de 21 Camper-Expedities zijn
zeker 1215 formulieren geanalyseerd.
Niet iedere bewoner doorliep 
de hele carrousel of vulde het 
intakeformulier in, dit was bij 
ongeveer 80% het geval, vandaar 
dat er meer bewoners zijn bereikt. 
Naar schatting zijn het er in totaal 
zeker 1700. Deze Expedities vonden 
plaats in de periode september 
2014 - november 2016. Hieronder de 
cijfers (in gemiddelden):

• Aandeel vrouwen: ruim 60%
• Gemiddelde leeftijd: 50 jaar
• Herkomst:  

Turks 33% 
Marokkaans 12% 
Nederlands 15% 
Anders: 40%

• Overgewicht: 71% 
• BMI > dan 30 (obesitas): 50%
• Hoog risico diabetes: 52%
• Licht verhoogd risico: 24%
• Laag risico: 15% 
• Bloeddruk 141 mmHg of hoger: 36%

 [EDZ practice]
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Tijdens de eerste serie Camper- 
Expedities heeft een student van de 
Hogeschool Rotterdam de bezoekers 
naderhand opgebeld. Daaruit bleek 
dat adviezen om naar de huisarts te 
gaan over het algemeen werden op-
gevolgd. Een deel van de bezoekers 
gaf aan met het advies aan de slag 
te zijn gegaan. Zij gingen wandelen, 
zwemmen of extra op hun voeding 
letten. Een deel gaf aan het moeilijk 
te vinden om de adviezen op te vol-
gen. Belangrijkste redenen: weinig 
tijd, behoefte aan support door in 
een groep te bewegen, en behoefte 
aan ondersteuning bij het zoeken en 
inschrijven bij activiteiten.

Over de laatste zes Camper-
Expedities zijn de doorverwijzingen 
bekeken. Er waren 76 inschrijvingen 
bij laagdrempelig beweegaanbod 
van DOCK. Daarnaast gaat DOCK 
starten met beweeggroepen in de 

Kocatepe Moskee en zijn er gesprek-
ken gaande over het organiseren 
van beweeglessen op een van de 
locaties van Laurens. MoveDis gaat 
naar aanleiding van de uitkomsten 
van de Camper-Expeditie kookwork-
shops organiseren op een van de 
locaties van Laurens.

Er waren 20 nieuwe aanmeldingen 
voor ‘Empowerment en beweging’ 
bij InMovement. Zij starten tevens 
mogelijk een nieuw traject in de 
Kocapete moskee, naar aanleiding 
van de Camper-Expeditie eind 2016. 
De wijkverpleging wil eveneens een 
groep starten in de moskee voor 
vrouwen met diabetes. Voor de 
bezoekers van de Camper-Expeditie 
in huis van de wijk Oleander worden 
ook voorlichtingsbijeenkomsten 
over Diabetes georganiseerd, naar 
aanleiding van de uitslagen van de 
Camper-Expeditie daar.

Opname in database Centrum 
Gezond Leven
In 2016 is de Camper-Expeditie 
opgenomen in de databank van 
het Centrum Gezond Leven van 
het RIVM, als goed beschreven 
interventie.

Evaluatie 

De Camper-Expeditie was het meest zichtbare onderdeel van 
Expeditie Duurzame Zorg. Iedereen was erg enthousiast over de 
Camper-Expeditie en er kwamen veel mensen op af.
Er deden zeker 1700 mensen aan mee, waarbij 47 tot 57% een 
hoog risico had volgens de Diabetes Risicotest. Er zijn dus 800 
- 970 mensen opgespoord met een hoog risico op diabetes. Uit 
evaluaties blijkt dat veel mensen vervolgens naar de huisarts is 
gegaan; het exacte aantal is niet bekend. 
 
Een positief effect van de Camper-Expeditie is de verbetering 
van samenwerking tussen de verschillende professionals in de 
wijk. Zij gingen samen aan de slag tijdens de Camper-Expeditie. 
De inzet van een voor de wijk herkenbare crew bevorderde de 
kwaliteit van het contact. De aanwezigheid van de hele keten 
was essentieel, omdat meteen kon worden doorgeschakeld naar 
adviezen op maat en daadwerkelijke afspraken.
Een ander positief punt dat genoemd wordt, is dat er veel 
tussentijdse evaluaties waren met de crew. Als zaken niet goed 
liepen, werd direct gekeken wat er beter kon.

Aandachtspunten zijn er ook. Er is onderschat hoeveel tijd het 
kost om zo’n praktische samenwerking van de grond te krijgen. 
Sommige doelen bleken onrealistisch en het budget werd 
overschreden. Dat gaf spanningen op bestuurlijk niveau. 
De Camper-Expeditie had achtereenvolgend drie projectleiders. 
Eerst was een externe projectleider aangetrokken, vervolgens 
nam de gemeente het over en tenslotte werd Annamarie van der 
Velden projectleider. Deze wisselingen leverde vertraging op voor 
het project.

Voor de medewerkers van de Camper-Expeditie was het een 
grote uitdaging om de deelnemers aan de carrousel allemaal 

te registreren. Dat kwam o.a. door de grote hoeveelheid 
verschillende programmaonderdelen. 

Het verzamelen van de informatie kon beter. De uitkomsten 
zijn daardoor niet allemaal in harde cijfers gemeten. Vooral de 
follow up kon beter. Wat was het effect van de Expeditie? Zijn de 
bezoekers anders gaan leven en hebben ze de huisarts bezocht? 
Bij het terugbellen, bleken mensen moeilijk bereikbaar en er was 
een taalbarrière. Er is tijdens het verloop van het traject gezocht 
naar betere manieren om de follow-up te organiseren. Tijdens 
de laatste reeks van Camper-Expedities worden voorlichting, 
kookworkshops en beweeglessen bijvoorbeeld op de locaties van 
de Camper-Expedities georganiseerd. 

Onderzoeken

Een onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(Sport Gezondheid & Management) heeft de interventie 
doorgelicht. Het rapport verscheen in januari 2016. Belangrijkste 
uitkomst was dat de Camper-Expeditie een geschikte interventie 
is voor deze doelgroep. Daarbij wordt de samenwerking tussen 
de professionals bevorderd. 

Een student van ‘Sportmanagement en Marketing’ deed in 2015 
en 2016 onderzoek in opdracht van de GGD/gemeente Rotterdam 
naar de Camper-Expeditie. Hij keek naar vraag hoe de impact van 
de Camper-Expeditie vergroot kan worden. Daaruit bleek dat er 
na afloop van de Camper-Expeditie meer nodig is om de gezonde 
leefstijl te veranderen en dat ´sporten´ voor veel bezoekers een 
negatieve associatie heeft. Hij adviseert om ze meer te laten zien 
dat kleine stapjes ook al helpen.

Project Project Camper-Expeditie
 [EDZ practice]
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Aanleiding 

De zorgkosten in Hillesluis en Bloemhof zijn hoger dan 
verwacht op basis van populatiekenmerken, volgens de 
cijfers van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De substitutie van 
zorg van de tweede naar de eerste lijn kan helpen om de 
kosten te verlagen. Dit houdt in dat ziekenhuis en huisarts 
afspreken wanneer een patiënt beter bij de huisarts kan 
blijven, in plaats van te worden doorverwezen naar het 
ziekenhuis. Uit onderzoek en andere pilots blijkt dat dit 
goedkoper is, en ook nog meer kwaliteit van zorg oplevert. 

Doel

Doel van dit project was dat de eerste en tweede lijn beter 
 gingen samen werken: de juiste zorg op de juiste plek. Waar 
mogelijk blijven patiënten in de eerste lijn. Doelen waren 
verder om de kwaliteit van zorg en de gezondheid van de 
populatie te verbeteren. De tweede lijn wilde verder beter 
gegevens uitwisselen en de zorgverleners in de eerste lijn na-
scholen. Ook de zorgverzekeraar wilde dat er meer zorg in de 
(goedkopere) eerste lijn plaats vond. De landelijk ontwikkelde 
Landelijke Transmurale Afspraak Diabetes kon hierbij helpen.

Project Bevorderen samenwerking en substitutie

 In concreto

- Er zijn activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd voor de professionals uit de eerste en tweede lijn.  
Deze zijn gericht op het verbeteren van inzicht in elkaars werkzaamheden en het inzichtelijk maken van de knelpunten.

- Multidisciplinaire overleggen zijn gefaciliteerd en/of georganiseerd. Er is een formele overlegstructuur opgezet.
- Er vindt op patiëntniveau overleg plaats tussen eerste en tweede lijn over de juiste plaats van behandeling.
-  Er is inzicht in de aanwezige kennis bij de betrokken zorgprofessionals.
-  Er is een nascholingstraject opgezet. Deze is gericht op deskundigheidsbevordering bij de eerste lijn.
-  Er heeft onderzoek en monitoring plaatsgevonden naar de effectiviteit van het project en de daaruit voortkomende opbrengsten.

Resultaten 

Afstemming professionals eerste en 
tweede lijn
In 2014 zijn de praktijkondersteuners en de 
diabetesverpleegkundigen van het Maas-
stad en het Ikazia Ziekenhuis gestart met 
samenwerken. Zij stemmen nu twee tot 
drie keer per jaar hun werk structureel af. 
De zelfmanagementsessies en de expert-
meetings in het Ikazia Ziekenhuis hebben 
hier ook aan bijgedragen. Zie het project 
‘Zelfmanagement’ en het project ‘Groeps-
bijeenkomsten en Conversation Maps’. 

Aansluiting lopend traject
Er was begin 2014 een projectvoorstel ge-
maakt met Sanofi en Zilveren Kruis, maar 
dit heeft bewust geen vervolg gekregen, 
omdat er al een soortgelijk project liep. 
Expeditie Duurzame Zorg is eind 2014 
aangesloten bij dit project, genaamd 
‘Substitutie op Zuid’. In samenwerking 
met Sanofi is een nieuw voorstel geschre-
ven. Ditmaal gericht op Zelfmanagement. 
 
Meekijkconsult met stoplichtmodel
In juli 2015 is gestart met de inzet van 
meekijkconsulten in de huisartsenprak-
tijk, waarbij de specialist meekijkt met de 
huisarts om de patiënt zo lang mogelijk 
in de eerste lijn te houden. Met Expert-
meetings draagt de Expeditie bij aan het 
invoeren van dit stoplichtmodel.  

Het model in een notendop: bij ‘groen’ 
blijft de patiënt bij de huisarts, en bij rood 
gaat hij naar het ziekenhuis. De ‘oranje’ 
patiënten hebben bijvoorbeeld onvol-
doende instelling van bloedglucosewaar-
den na zes tot twaalf maanden, ernstige 
hypoglycemie, kwetsbare oudere, twijfel 
over type diabetes, moeilijk te reguleren 
bloeddruk of cholesterol, verslechterde 
nierfunctie of ernstig overgewicht. Pati-
enten die in de ‘oranje’ categorie vallen, 
blijven bij de huisarts. De huisarts houdt 
dan een meekijkconsult, of teleconsult 
met de specialist op afstand.  

Naar schatting gaat dit om 10 tot 15% van 
de huisartsenpopulatie. Het meekijkcon-
sult kan via e-consultatie plaatsvinden, 
of live in de huisartsenpraktijk of zieken-
huis. Voor een e-consult zijn afspraken 
gemaakt over het tarief. Internisten 
kunnen inloggen in (een deel van) de 
ketenzorgsystemen.  

Zwangerschapsdiabetes
Vanuit het Maasstad Ziekenhuis heeft 
begin 2016 een bijeenkomst plaatsgevon-
den rondom zwangerschapsdiabetes voor 
de tweede en eerste lijn. Tevens wordt 
er vanuit het Maasstad Ziekenhuis een 
onderzoek uitgevoerd op dit thema.  

3. Diagnose en behandeling 

Evaluatie

De overleggen tussen praktijkonder-
steuners en diabetesverpleegkun-
digen vinden nu plaats. Het nieuwe 
doel om aan te sluiten bij ‘Substitutie 
op Zuid’ is ook gehaald. Het stop-
licht-model is daarbij ontwikkeld. 
Hierin zijn afspraken vastgelegd over 
welke patiënten kunnen worden 
doorverwezen en welke bij de 
huisarts kunnen blijven. Ook zijn er 
afspraken over consulten van de spe-
cialisten in de tweede lijn op afstand. 

De eerste ervaringen leren dat het 
een uitdaging is om tweedelijns 
patiënt te motiveren om terug te 
gaan naar de huisarts, als ze al in het 
ziekenhuis worden behandeld. 

De aansluiting van de ICT-systemen 
tussen huisarts en ziekenhuis voor 
het e-consult ging moeizaam, hier 
wordt nog aan gewerkt.

De communicatie verliep niet altijd 
soepel. Vanuit het ziekenhuis werd 
opgevoerd dat het moeilijk was om 
te communiceren aan de versnipper-
de groepen huisartsen. Het was een 
uitdaging om het beleid door alle 
huisartsen te laten uitvoeren, ook 
binnen een praktijk. 
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Project Zelfmanagement en zelfcontrole 
Doel

Het doel van dit project was zelfmanagementondersteuning een integraal onderdeel 
maken van de diabeteszorg in de huisartsenpraktijk. En zelfmanagement te stimuleren 
bij mensen met diabetes type 2. Met een inventarisatie werd gekeken naar de behoefte 
bij zorgverleners, patiënten en bestuurders.

Aanleiding 

Mensen met een chronische 
aandoening, zoals diabetes 
krijgen gemiddeld hooguit 1 
procent van hun tijd zorg van 
professionele zorgverleners. 
Voor de overige 99 procent 
managen ze hun aandoening 
zelf. Zelfmanagementonder-
steuning kan mensen helpen 
om hier betere resultaten mee 
te behalen. 

Er zijn vier bijeenkomsten geweest om huisartsen, praktijkonder-
steuners, maar ook internisten, diabetesverpleegkundigen en 
diëtistes, warm te maken voor zelfmanagementondersteuning bij 
deze patiëntengroep. Hierbij waren 15 tot 28 zorgverleners aanwe-
zig. Deze vier bijeenkomsten hebben bijgedragen aan een andere 
kijk op zelfmanagement. Met als gevolg dat het draagvlak werd 

vergroot. Leerpunt is wel dat sommige processen meer tijd vergen. 
Voor aanvang van de Expeditie hadden huisartsen aangegeven dat 
de taalbarrière een groot probleem is tijdens het spreekuur. Huis-
artsen en praktijkondersteuners zijn nu zeer positief over de inzet 
van de Voorlichters Gezondheid in gezondheidscentrum ´t Slag. 

Resultaten 

Inventarisaties
Bij de eerste overleggen met zorg-
verleners begin 2014 bleek dat zij 
niet bijzonder positief waren over de 
term ‘zelfmanagement’. Zorgverle-
ners vroegen zich sterk af of dit bij de 
doelgroep van Feijenoord zou kunnen 
werken. De weerstand tegen het 
‘individueel zorgplan’ onder zorgver-
leners was nog groter. Er is besloten 
dit niet direct te implementeren. 

Na een inventarisatie in 2015 over 
‘zelfmanagement’ bij eerste en 
tweedelijns zorgverleners, een 
patiëntvertegenwoordiging van Di-
abetes Vereniging Nederland (DVN), 
bestuurders van de gezondheids-
centra en de zorgverzekeraar bleek 
de uitkomst opvallend: er bestaat 
een grote diversiteit aan beelden bij 
de term ‘zelfmanagement’. Er wordt 
verschillend gedacht over hoe de 
doelgroep in deze wijken daarmee 
om kan gaan. Beschikbare digitale 
tools of internetfilmpjes worden 
weinig gebruikt.

Werkbijeenkomsten
Begin februari 2015 hebben vijftien 
zorgverleners uit de eerste lijn een 
werkbijeenkomst bijgewoond. Doel 
was om meer draagvlak te creëren 
voor zelfmanagementondersteuning 
en de belangrijkste uitdagingen te 

formuleren. Er kwamen meerdere 
oplossingen aan bod. 

In 2016 zijn drie zelfmanagement-
bijeenkomsten georganiseerd 
voor zorgverleners in Feijenoord, in 
samenwerking met Sanofi. Tijdens 
de bijeenkomsten werd op creatie-
ve en interactieve wijze verkend, 
onder leiding van CAREAN, hoe de 
zorgverleners vorm konden geven 
aan de ondersteuning van zelf-
management voor mensen met 
diabetes in Feijenoord. Hierbij waren 
28 deelnemers een of meerdere 
keren aanwezig. Tevens is gebruik 
gemaakt de instrumentenkoffer met 
zelfmanagement-tools die de NDF in 
opdracht van ZO! heeft ontwikkeld. 
Ook werden goede voorbeelden zoals 
de ‘HealthCommunicator’ en zelf-
controle-project in praktijk Mozaïek 
gepresenteerd. 

Pilot in praktijk Mozaïek
In huisartsenpraktijk Mozaïek heeft 
in 2016 een pilot plaats gevonden 
onder mensen met diabetes type 2 
die in staat waren tot zelfmeting. 
Van de 3035 patiënten in de praktijk 
hebben er ongeveer 255 diabetes. Dit 
is bijna drie keer hoger dan verwacht 
mag worden op basis van populatie-
kenmerken. In deze pilot ontvingen 
deelnemers een startpakket met 

daarin een glucosemeter en boekjes 
om hun glucosewaardes en voeding 
bij te houden met bijbehorend uitleg 
over het gebruik. Ook ontvingen ze 
informatie en begeleiding gericht 
op een gezonde leefstijl. Mensen 
leerden met hun voedingsdagboek 
en bloedglucosemetingen wat eten 
en bewegen met hun bloedsuiker-
spiegel doet. Zodat zij hierdoor beter 
zouden begrijpen wat diabetes is en 
wat ze er zelf aan zouden kunnen 
doen. Voor het contact op afstand 
met de patiënten werd gebruik 
gemaakt van teleconsulten en een 
beveiligde chatomgeving.

Het project is financieel mede 
gesteund door Sanofi. De pilot in 
huisartsenpraktijk Mozaïek heeft ook 
een financiering gekregen vanuit 
het Fonds Achterstandswijken 
Rotterdam en SAG.

Inzet Voorlichters Gezondheid in 
huisartsenpraktijk
De Voorlichters Gezondheid zijn 
sinds september 2015 één ochtend in 
de week actief binnen gezondheids-
centrum ‘t Slag. Zij ondersteunen de 
praktijkondersteuners en huisartsen 
bij diabetespatiënten met tolken en 
vertalen. Zij hebben tijd om extra 
voorlichting aan patiënten te geven, 
bijvoorbeeld in eigen taal en cultuur.

Evaluatie

 In concreto

- Er is inzicht in de wensen en behoeften van zorgverleners en patiënten om aan de 
slag te gaan met de zelfmanagement-principes.

- Er is een plan van aanpak hoe verder vorm gegeven kan worden aan de activiteiten 
rondom zelfmanagement in de Rotterdamse pilotwijken. In plaats van een eigen 
kader te ontwikkelen werd ervoor gekozen om het ‘House of Care model’ in te 
zetten als kader voor de zelfmanagementactiviteiten. Dat werd ook gebruikt door 
het initiatief Zelfzorg Ondersteund (ZO!).
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Project Groepsbijeenkomsten ‘Diabetes en Ramadan’ 
 en Conversation Maps 
Aanleiding 

Over het algemeen zijn de zelfmanagementcapaciteiten van de wijk-
bewoners in Feijenoord laag. Ze hebben weinig kennis over hun ziekte, 
vinden het moeilijk om met hun ziekte om te gaan en weten niet hoe zij 
hun levensstijl aan kunnen passen. Tijdens het Nationaal Actieprogramma 
Diabetes werd gestart met groepsbijeenkomsten, in samenwerking met 
de Diabetes Vereniging Nederland. Deze waren succesvol en voorzagen in 
een behoefte. De groepsbijeenkomsten waren gericht op zelfmanagement 
en educatie. Doel van dit project was om in het verlengde hiervan 
groepsbijeenkomsten te organiseren voor de bewoners van Feijenoord.

Doel

Groepsbijeenkomsten organiseren 
voor mensen die net de diagnose 
diabetes hebben gekregen en hun 
naasten. Het is de bedoeling dat 
patiënten zo meer regie krijgen over de 
eigen gezondheid en behandeling. De 
zelfmanagementvaardigheden worden 
versterkt en de therapietrouw vergroot. 

Training ‘Conversation Maps’ en 
groepsbijeenkomsten Ramadan
Farmaceut Lilly heeft in november 
2014 een training gegeven over 
‘Conversation Maps’ aan zorgver-
leners. Dit is een instrument dat 
ingezet kan worden bij patiënten - 
ongeacht achtergrond en geletterd-
heid. Het gaat om een serie grote 
‘praatplaten’, met onder andere de 
thema’s voeding, insuline, Ramadan 
en voeten. De training werd bezocht 
door praktijkondersteuners van 
gezondheidscentra Afrikaanderwijk 
en gezondheidscentrum ‘t Slag, 
DVN en de Voorlichters Gezondheid. 
In september 2015 vond in het Ikazia 
Ziekenhuis een tweede training over 
‘Conversation Maps’ plaats. 

Bij deze training waren zowel 
diabetesverpleegkundigen en diëtis-
tes uit het ziekenhuis, als praktijkon-
dersteuners, diëtistes en een podo-
therapeut uit de wijk aanwezig.  

In 2015 zijn er twee expertmeetings 
geweest in het Ikazia Ziekenhuis. 
Concreet is afgesproken dat het 
ziekenhuis gaat starten met groep-
sconsulten in samenwerking met de 
Voorlichters Gezondheid en Dunya 
Zorg en Welzijn. Te beginnen met een 
pilot voor Marokkaanse vrouwen. 

Zorgverleners kregen in april 2016 
een training over de Ramadan en 
diabetes in ’t Slag. Vijftien profes-
sionals uit de wijk waren aanwezig, 

onder wie praktijkondersteuners, 
diëtisten en wijkverpleegkundigen. 
Een diabetesverpleegkundige van 
Sanofi verzorgde de training. 

De praktijkondersteuners van ge-
zondheidscentrum Afrikaanderwijk 
hebben vier keer een groepsvoor-
lichting met behulp van de Conver-
sation Maps gegeven in de eerste 
helft van 2015. De thema’s waren 
diabetes, voeding en bewegen. Er 
deden 3 tot 8 mensen mee. Niet alle 
deelnemers deden tot het einde 
mee, maar waren wel zeer tevreden 
over de voorlichting. 

Resultaten 

Er werd een uitgebreid projectplan geschreven voor implementatie 
van zelfmanagementondersteuning in de huisartsenpraktijken. 
Inmiddels zijn meerdere activiteiten van de grond gekomen. Voor 
gezondheidscentrum ’t Slag is het plan aangescherpt op ‘praktijk-
niveau’. Momenteel wordt onderzocht hoe ‘zelfmanagement’ kan 
worden ingebed binnen het beleid van het centrum. Wanneer de 
randvoorwaarden in orde zijn, is het gemakkelijker om daadwerkelijk 
zelfmanagement-activiteiten in te zetten in de dagelijkse praktijk. 

Daarbij zijn vanuit de verschillende gezondheidscentra zelf-
management-initiatieven ontplooid, zoals het opzetten van een 
wandelclub, de inzet van de Voorlichters Gezondheid, het organi-
seren van intervisie sessies, inzet trainingen Pharos ‘Zorg in Eigen 
Hand’, gericht op interculturele communicatie en bevorderen van 
zelfmanagement. Verder is meegewerkt aan het boek ‘Suiker in 
eigen Hand’, gericht op het bevorderen van zelfmanagement bij 
laaggeletterde diabetespatiënten en diabetespatiënten met lage 
gezondheidsvaardigheden. 

Een extern onderzoeker onderzoekt in 2016 de pilot in praktijk 
Mozaiek. De eerste resultaten bij dertig patiënten zijn positief. Een 
uitdaging in het project blijkt de laaggeletterdheid van patiën-
ten; vooral het invullen van een eetdagboek en vragenlijst of het 
bijhouden van dagcurves bleek lastig. Het project werd begeleid 
door een huisarts en twee praktijkondersteuners. Na 6 maanden 
zelfcontrole en ondersteuning bij zelfmanagement een significant 
positief effect had op de Hb1Ac van de patiënten ten opzichte van 
reguliere diabeteszorg. Dit effect was niet zichtbaar bij BMI en 
bloeddruk. Het traject vergde in de eerste fase meer tijd vergeleken 
met de reguliere zorg. Dit gold ook voor de data invoer. Wel staan 
zowel zorgverleners als patiënten positief tegenover over de nieu-
we manier van behandelen en communiceren. Daarnaast is kennis 
en inzicht van de deelnemers, door zelf bloedsuiker te meten en 
voeding dagboeken bij te houden, erg vooruitgegaan. Het prikken 
in de vinger werd echter als niet fijn ervaren door de patiënten en 
fungeerde vaak als een extra drempel.

Onderzoek
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Voorlichtingsavonden
Praktijkondersteuners van gezond-
heidscentrum ‘t Slag hebben in 2014 
alle mensen met (pre-)diabetes 
geselecteerd en aangeschreven. Er 
vonden drie voorlichtingsavonden 
plaats door de Voorlichters Gezond-
heid. Ook de praktijkondersteuners 
en huisartsen van gezondheidscen-
trum ‘t Slag waren hierbij aanwezig. 
In totaal waren tijdens deze avon-
den 30 patiënten aanwezig. 

Eind 2014 was er voor de Marok-
kaanse doelgroep nog een extra 
voorlichtingsochtend. Tijdens deze 
voorlichtingsochtend in gezond-
heidscentrum ‘t Slag waren vijf 
patiënten aanwezig.

Leefstijlmaatjes
Dunya Zorg en Welzijn en ge-
zondheidscentrum ‘t Slag hebben 
zes leefstijlmaatjes opgeleid. De 
leefstijlmaatjes zetten zich in voor 

mensen uit hun eigen cultuur met 
(pre-)diabetes. Ze begeleiden hen bij 
het leren van een gezonde leefstijl. 
Er zijn matches gemaakt tussen 
leefstijlmaatjes en diabetespatiën-
ten, maar dit bleek niet te werken. 
Een-op-een-begeleiding sloot 
niet goed aan bij deze doelgroep. 
Leefstijlmaatjes werden vervolgens 
ingezet om groepsvoorlichting te 
geven en zij speelden een belangrijke 
rol bij de Camper-Expedities.  

Aanleiding 

In Nederland hebben naar schatting 
700.000 tot 800.000 mensen diabetes 
type 2. Diabetes komt drie tot zes keer vaker 
voor bij Turkse en Marokkaanse mensen dan 
bij autochtone Nederlanders. Dat heeft te 
maken met diverse factoren zoals geneti-
sche aanleg voor overgewicht en diabetes, 
culturele aspecten, voedingspatroon en 
leefstijl. In 2014 hebben 50 mensen met 
(pre-)diabetes de interculturele leefstijlin-
terventie gedaan, dat was aanleiding om in 
de Expeditie hieraan vervolg te geven. 

Doel

Gezondheidscentrum ‘t Slag gaat mensen met (pre-)diabetes en een 
niet-westerse achtergrond en hun naasten voorlichten en begeleiden. 
De interventie duurt een jaar. Mensen krijgen voorlichting in eigen 
taal en cultuur en een plan van aanpak voor gezonde voeding en meer 
beweging. Een leefstijlmaatje staat ze hierin bij. Het project ‘Leefstijl-
maatjes’ is een initiatief van thuiszorgorganisatie Dunya Zorg en Welzijn 
en de gezondheidscentra. De maatjes melden zich aan als vrijwilliger en 
krijgen een vierdaagse cursus verzorgd door Zorgcampus. De deelne-
mers krijgen groepsbijeenkomsten in de eigen taal en cultuur van een 
Voorlichter Gezondheid. Een zorgvrijwilliger helpt in de thuissituatie 
met bewegen. Bij de start wordt een nulmeting uitgevoerd.

De voorlichtingen werden goed ontvangen. Deelnemers waren heel bij met de ken-
nis die ze hebben gekregen. Er bleek een tolk nodig, met name tijdens de voorlich-
ting over diabetes en Ramadan. Ook bleek dat een PowerPointpresentatie bij deze 
doelgroep niet goed werkt. 

Gezondheidscentra ‘t Slag en Afrikaanderwijk hebben eind 2015 besloten om geen 
patiënten uit te nodigen voor groepsbijeenkomsten, uit ervaring bleek dat hier te weinig 
patiënten op af komen. Er is gekozen om voorlichtingen te geven op locaties waar men-
sen al bij elkaar komen, zoals bij de voorlichtingen Diabetes en Ramadan. Het bereik is 
dan groter en het is qua tijdsinvestering efficiënter.

Onderzoek

Het instituut voor Beleid & Management in de gezondheidszorg van de Erasmus 
Universiteit heeft onderzoek gedaan om te kijken wat beter kan in de groepsbijeen-
komsten. Patiënten hebben de bijeenkomsten zeer positief ervaren. Met name de 
laagdrempelige manier van voorlichting en het lotgenotencontact werden positief 
beoordeeld. De belangrijkste aanbeveling was het integreren van meer sociale en 
emotionele aspecten van het hebben van diabetes in de voorlichtingen. Daarnaast 
werd aanbevolen om de patiënten een persoonlijk zelfmanagement plan op te laten 
stellen.

Project Groepsbijeenkomsten ‘Diabetes en Ramadan’ en Conversation Maps 

Evaluatie

Project Interculturele leefstijlinterventie, voorlichting 
 en educatie over diabetes

Resultaten 

Er zijn acht bijeenkomsten georgani-
seerd over diabetes en de  Ramadan, 
voorafgaand aan de Ramadan van 
2015 en 2016. Tijdens de bijeenkom-
sten werd uitleg gegeven over de 
effecten van vasten op diabetes 
door Voorlichters Gezondheid en 
praktijkondersteuners. Een apothe-
ker gaf uitleg over medicatie, en een 
diëtist over voeding. Verder werden 
bloedglucosewaarden en bloeddruk 
gemeten. De opkomst varieerde van 
6 tot 45 deelnemers, in totaal ging 
het om 171 deelnemers. Afhankelijk 
van de locatie waren dit deelnemers 
van Turkse, Marokkaanse of Indone-
sische afkomst. 
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Project Implementatie Personalized Diabetes Care

Met deze interventie zijn 35 mensen bereikt. De ambitie om een 
groep mensen een jaar lang te begeleiden met een leefstijl-
maatje is niet gehaald. Vooraf was niet vastgesteld hoe groot de 
groep moest zijn, dus het is niet te zeggen of het doel gehaald is. 

Het vinden van geschikte leefstijlmaatjes door Dunya Zorg en 
Welzijn bleek moeilijker dan verwacht. Het bleek lastig om 
leefstijlmaatjes zonder voortraject een op een aan een patiënt 
te koppelen. Tijdens de zomers lagen de groepsbijeenkomsten 
stil omdat patiënten en leefstijlmaatjes dan vaak voor langere 
tijd in Marokko of Turkije zijn. 

Evaluatie

Aanleiding 

In de ontwikkeling van standaard zorg naar zorg op maat, is kwaliteit 
bepalend. Het gaat om de juiste behandeling met de juiste begeleiding 
voor de individuele patiënt, kijkend naar zijn actuele persoonlijke 
situatie. Tegelijk is ook doelmatigheid een belangrijke motivatie om 
samen werk te maken van zorg op maat. Om in de praktijk van de 
spreekkamer vorm te kunnen geven aan persoonsgerichte diabeteszorg, 
startte de NDF het innovatieproject ‘Personalized Diabetes Care’. 

Dit project moet een structurele aanpak bieden om de zorg voor elke 
patiënt op maat in te richten. Op dit moment heeft de ontwikkeling 
en proefimplementatie van een gespreksmodel voor het zogenoemde 
‘diabetesjaargesprek’ prioriteit. Waar de gebruikelijke jaarcontrole 
vooral een medische focus heeft, beoogt het diabetesjaargesprek een 
meer integrale benadering. Het gespreksmodel biedt daarvoor een 
4-stappenaanpak: behandelaar en patiënt bespreken allereerst de 
gezondheidsfactoren en persoonsgebonden facetten die invloed hebben 
op iemands leven met diabetes, stellen vervolgens doelen vast, om 
daarna keuzes en afspraken te maken.

Vier internisten van het 
Ikazia Ziekenhuis nemen 
deel aan dit onderzoek. Ze 
zijn, net als de betrokken 
diabetesverpleegkundigen, 
getraind in de toepassing van 
het gespreksmodel. Sinds het 
voorjaar van 2016 worden 
patiënten geïncludeerd. Zo vertelt 
een diabetesverpleegkundige: 
“Persoonlijk vind ik het fantastisch 
dat ik aan de wieg sta van een 
ontwikkeling die de diabeteszorg 
echt zal veranderen.” En een 
internist-endocrinoloog: “Medio 
2014 is een kwaliteitsimpulstraject 
ingezet met oprichting van het 
Diabetes Kenniscentrum. Centraal 
hierbij staat geïndividualiseerde 
diabeteszorg. Dit vereist werken 

met individuele doelen en 
behandelingen. NDF Personalized 
Diabetes Care sluit naadloos aan bij 
deze ambitie door het uitdiepen van 
vijf persoonlijke dimensies. Inzet is 
op wetenschappelijk verantwoorde 
basis individuele diabeteszorg in 
de nabije toekomst nog beter te 
kunnen aanbieden.”

Resultaten uit de eerste fase van 
het landelijk onderzoek laten zien 
dat zorgverleners positief zijn 
over het gespreksmodel. Ze geven 
aan dat het goed inzicht geeft in 
persoonsgebonden factoren van 
de patiënt. En dat in 80% van de 
jaargesprekken samen met de 
patiënt behandeldoelen worden 
bepaald. Dit pilotonderzoek 

en de uitleg over het nieuwe 
gespreksmodel zijn gepubliceerd 
in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde. (NED TIJDSCHR 
GENEESKD. 2016;160:D342) 

Tussentijdse resultaten 

Doel

Implementatie van het Personalized 
Diabetes Care gespreksmodel vindt plaats 
in het Ikazia Ziekenhuis. Het project 
maakt onderdeel uit van het grootschalig 
landelijk onderzoek naar de haalbaarheid, 
toepasbaarheid en meerwaarde van 
dit gespreksmodel, waaraan tientallen 
zorgverleners en honderden patiënten 
deelnemen. Samen met experts uit 
Feijenoord wordt parallel aan dit landelijk 
onderzoek gekeken naar de inzet van 
het gespreksmodel voor de specifieke 
doelgroep van mensen, met name 
van niet-westerse afkomst, met lage 
gezondheidsvaardigheden. 
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Zaaien
De zaadjes zijn geplant, de eerste oogst is binnen. Wat zou het prachtig 
zijn als we als initiatiefnemers van Expeditie Duurzame Zorg over enkele 
jaren nog steeds activiteiten terugzien, waarmee de Expeditie drie jaar 
geleden begon. Om die wens uit te laten komen, is het belangrijk oog te 
hebben voor het vervolg. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat zorg- en 
welzijnsprofessionals naar elkaar blijven doorverwijzen. Dat wijkbewoners 
blijven bewegen en aandacht hebben voor gezond eten, en dat ze nog net 
zo vroeg worden opgespoord om diabetes aan te pakken als nu. De borging 
van deze successen vraagt aandacht, zodat mooie initiatieven verder kunnen 
ontkiemen.

Oogst
Twee procesevaluaties tonen dat diverse onderdelen van de Expeditie 
een vaste plek hebben gekregen. Denk aan de Voorlichters Gezondheid 
die nu een plek hebben in de huisartsenpraktijk. Maar ook aan 
zelfmanagementondersteuning, zoals bijeenkomsten over diabetes tijdens 
de Ramadan. Professionals maken bij zelfmanagementondersteuning 
gebruik van nieuwe voorlichtingsmaterialen, en NDF helpt hen bij het 
verder ontwikkelen van materiaal dat beter past bij een laaggeletterde 
doelgroep met een niet-westerse achtergrond. Of kijk naar de activiteiten 
van de internisten in het Ikazia Ziekenhuis die druk bezig zijn met het 
implementeren van Personalized Diabetes Care. En de teleconsulten 
die zij geven aan huisartsen voor patiënten die voorheen in het 
ziekenhuis behandeld werden. Daarnaast zijn er meerdere beweeg- en 
vroegopsporingsprojecten actief. De betrokken partijen hopen dat ook de 
andere succesvolle elementen van de Expeditie geïmplementeerd worden als 
standaard werkwijze. 

Verbondenheid
In de pioniersfase bleek het van belang om professionals en deelnemers 
te enthousiasmeren. Ons devies is om in de toekomst de projecten 
laagdrempelig te houden, zodat professionals enthousiast raken én 
blijven. Onnodig veel registratie en administratieve ballast kan een 
reden zijn om niet te starten met het verkennen van nieuwe werkwijzen. 
Projectenmoeheid bij professionals speelde daarbij ook een rol. 

Bijzonder was om te zien dat er verbinding ontstond tussen alle partijen 
over alle lijnen heen tijdens de Expeditie: een waar succes. Goed om daarbij 
te zeggen dat verbinding niet vanzelf groeit. Samenhang en samenwerking 

Doorzetten en
overdragen:

Bij de actieve, 

enthousiaste hands-

on mentaliteit van 

alle betrokkenen van 

Expeditie Duurzame 

Zorg past een houding 

van doorgaan en 

volhouden. De 

uitdaging is nu de 

behaalde successen 

vast te houden en 

geleerde lessen te 

benutten.
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hebben een motor nodig; in de vorm van een projectleider die ‘de boel bij 
elkaar houdt’ en enthousiasmeert. Het is van groot belang dat iemand het 
vuur blijft aanwakkeren en zorgt dat iedereen scherp blijft. Dit adviseerden 
ook de studenten van de Erasmus Universiteit in het onderzoek naar 
de borging en verspreiding van Expeditie Duurzame Zorg en de externe 
projectleider, die in 2016 de borging van activiteiten en expertise uit de 
Expeditie onderzocht. Samen één in Feijenoord zal de aanjager blijven op 
het gebied van gezonde leefstijl. Dit thema heeft ook hun aandacht in het 
Jaarplan 2017. Een brede werkgroep, vanuit zorg, welzijn en leefstijl gaat aan 
de slag met de lessen vanuit Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord.

Harde cijfers
Een randvoorwaarde voor het verspreiden van deze successen is het laten 
zien van harde resultaten. Bijvoorbeeld het aantal wijkbewoners met 
diabetes dat is opgespoord met de Diabetes Risicotest. Dat deze cijfers nog 
niet compleet zijn is niet gek, want drie jaar is te kort om nieuwe werkwijzen 
te ontwikkelen, te implementeren en ook nog eens op effectiviteit te 
bewijzen in harde cijfers. Op basis van de ervaringen van de afgelopen 
periode is beter bekend wat wel en niet werkt. Nu is het zaak om die 
projecten verder uit te werken en te begeleiden met onderzoek.

Draagvlak en financiering
Tot slot is de financiering een belangrijke en bepalende factor. Net als 
het belang van bestuurlijk draagvlak. De gemeente, zorgverzekeraar en 
bestuurders van nulde, eerste en tweede lijn moeten achter proeftuinen als 
deze staan. Het is fijn te kunnen melden dat de gemeente Rotterdam bij het 
opstellen van de nota Publieke Gezondheid 2016-2020 heeft besloten zich te 
blijven inzetten voor de aanpak van overgewicht en diabetes. De gemeente 
vindt de methodiek van de Camper-Expeditie interessant, en wil aansluiten 
bij deze en andere kansrijke initiatieven.

Een andere opsteker is een nieuwe subsidieregeling van het ministerie van 
VWS: de preventiecoalitie ( januari 2017). Het gaat om een subsidie waarmee 
de samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeente wordt gestimuleerd 
en waarmee een bijdrage in de proceskosten kan worden geleverd. 
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Rotterdam onderzoeken de 
mogelijkheden om met een dergelijke preventiecoalitie aan de slag te gaan. 
De lessen uit Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord dienen daarbij als mooie 
basis.

Laatste tips

• Zorg voor een bevlogen kartrekker of 
aanjager.

• Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande 
initiatieven, voor draagvlak en support.

• Zorg voor zichtbaarheid van activiteiten en 
effecten, ten behoeve van betrokkenheid.

• Houd de administratieve last zo laag 
mogelijk.

• Neem de tijd voor subsidieaanvragen.
• Leg resultaten vast. Data overtuigen!
• Betrek onderwijs- en onderzoeksinstellingen 

uit de omgeving.
• Evalueer regelmatig en stuur bij waar nodig.

 

Wijkbewoners goed bereiken

• Deze wijkbewoners zijn het beste te bereiken 
op plekken waar zij al samenkomen. 

• Zorg voor voorlichting die aansluit op de 
eigen taal en cultuur. 

• Laat het leefstijlaanbod aansluiten bij de 
doelgroep, anders wordt het niet gebruikt. 

• Houd de voorlichting aan laaggeletterde 
mensen met een lage sociaaleconomische 
status concreet en gebruik veel 
beeldmateriaal. 

• Sluit bij het geven van voorlichting over 
gezondheid aan bij bestaande cursussen. 

• Geef directe opdrachten. 
• Zorg voor een goede follow-up.

Professionals en bestuurders betrekken

• Betrek professionals vanaf de start.
• Laat professionals samen de projecten 

inrichten; zo raken ze betrokken.
• Neem de tijd voor het ontwikkelen van een 

gezamenlijke visie. Herhaal dit gedurende 
het proces: zitten we allemaal nog op één 
lijn.

• Ga niet alleen vergaderen met elkaar, maar 
doe samen iets concreets. 

• Zorg voor blijvende aandacht en afstemming 
om bijvoorbeeld het beweegaanbod bekend 
te maken bij verwijzers uit zorg en welzijn. 
Zoals een sportregisseur. 

• Plan voldoende tijd in. Landelijke innovaties 
vragen veel afstemmingstijd voor de lokale 
professionals.

een blik in
de toekomst
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Colofon EDZ Magazine

Samenstelling 
Nederlandse Diabetes Federatie:  
Corrine Brinkman
Elize van Ballegooie
Herman Balkenende
Samen één in Feijenoord:  
Annamarie van der Velden 

Teksten en coördinatie
Journalistiek Buro Dana Ploeger 
Heleen Croonen, medisch journalist 

Vormgeving
Insiteout.com, Arjan Hendriks

Fotografie
Samen één in Feijenoord, NDF en
Arie Kievit Fotografie (cover en pagina 7, 9, 16, 18 en 27)

Samen één in Feijenoord

Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord

Op Expeditie
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Founding partners

Expeditiepartners

Groeiend netwerk

Alles is gezondheid...Alles is gezondheid...

w w w . e x p e d i t i e d u u r z a m e z o r g . n l


