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Gemeente Barendrecht als voorbeeld 
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Ken uw wijk 

Welke zorg wordt aangeboden in uw wijk? Hoe is de zorgvraag? En zijn deze twee in balans? ZorgImpuls 

biedt gedetailleerde informatie met de ROS-Wijkscan. Tabellen, grafieken en geografische kaarten geven 

inzicht in de (toekomstige) behoefte van de populatie. Met deze informatie kunt u goed geïnformeerd het 

gesprek aangaan met uw samenwerkingspartners in zorg en welzijn.  

 

Ondersteuning ZorgImpuls  

ZorgImpuls kan een uitgebreide analyse op maat voor u opstellen over uw wijk. Onze regioadviseurs weten 

wat er speelt en kunnen de cijfers interpreteren en verrijken met kennis over de regionale context. Uw data 

kunnen ook in deze analyse worden meegenomen.  

 

Demo 

Met dit demo-rapport geven we u in vogelvlucht een indruk van de informatie in de ROS-Wijkscan. Per 

onderdeel wordt aangegeven welke informatie nog meer beschikbaar is. Onze regioadviseurs vertellen u 

graag meer over de mogelijkheden van de ROS-Wijkscan. Neem gerust contact met ons op voor een 

vrijblijvend gesprek. 

 

  

  

 
 
Schiedamsedijk 41a 
3011 ED Rotterdam 
T 010 – 24 10 222 
E info@zorgimpuls.nl 
www.zorgimpuls.nl 
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Inwoners en omgeving 

In dit onderdeel worden de specifieke kenmerken van de inwoners en de omgeving van de gemeente of 

stadsdeel weergegeven, zoals bevolkingsprognose en bevolkingsopbouw in leeftijdscategorieën. Ook kan 

hier nader worden ingezoomd op factoren die de zorgvraag in een gebied kunnen beïnvloeden, zoals: 

vergrijzing, inkomen, herkomst, alleenstaanden en leefbaarheid. Afhankelijk van de gedetailleerdheid van 

de beschikbare cijfers, kan deze informatie ook voor een regio, wijk, buurt of postcodegebied worden 

weergegeven. 

Bevolkingsprognose 

Onderstaande grafiek laat de bevolkingsontwikkeling zien als indexcijfer (procentuele groei/krimp) ten 

opzichte van 2015. Bij toename stijgt de index tot boven 100, bij krimp daalt de index onder 100. In de 

grafiek is tevens zichtbaar hoe de bevolking zich ontwikkelt ten opzichte van de provincie en van Nederland. 

 

Bevolkingsprognose Barendrecht, provincie en Nederland, indexcijfers (2015=100) 

  
bron: ROS-Wijkscan | ABF Research - Primos prognose 
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In de volgende grafiek wordt het procentuele aandeel per leeftijdscategorie per 10 jaar zichtbaar voor de 

periode 2010-2040. 

 

Percentage bevolking per leeftijdscategorie voor provincie Zuid-Holland van 2013-2040 

 
bron: ROS-Wijkscan | ABF Research - Primos prognose 

 

TIP! 

 ZorgImpuls kan ook de percentages en indexcijfers per 5 jaar van 2013 tot 2040 aanleveren 

(toekomstprognose). 

 ZorgImpuls kan ook de cijfers, percentages en indexcijfers van alle jaren vanaf 1972 tot heden aanleveren 

(historie). 

 ZorgImpuls kan de percentages weergeven op diverse niveaus: Nederland, provincie, regio, gemeente, 

woonplaats en op postcodegebied. 
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Ouderen (65-plussers) 

In onderstaand figuur is percentage 65-plussers voor de verschillende postcodegebieden in Barendrecht afgezet 

tegen het Nederlands gemiddelde. 

 
Percentage 65-plussers in Barendrecht, 2015 

 
bron: ROS-Wijkscan | CBS - bevolkingsstatestiek 

TIP! 

 Op dezelfde wijze weergegeven als voorgenoemde cijfers, grafieken en kaarten van 65-plussers, kan 

ZorgImpuls ook inzichtelijk maken: 

 Geboorten; 

 Diverse leeftijdscategorieën: 0-15, 15-24, 25-44, 45-64, 65+ en 75+ (meeste zorgvraag); 

 Lage inkomens (meer zorgvraag); 

 Herkomst, uitgesplitst naar autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen, die 

verder uit te splitsen zijn naar land van herkomst (meer zorgvraag); 

 Samenstelling huishoudens: alleenstaanden (meer zorgvraag), (een)oudergezinnen en 

samenwonenden; 

 Leefbaarheid: woningvoorraad, publieke ruimte, voorzieningenniveau, bevolkingssamenstelling, 

sociale samenhang en veiligheid. 

 ZorgImpuls kan de informatie en kaarten weergeven op verschillende niveaus: Nederland, provincie, 

regio, gemeente, woonplaats, stadsdeel, wijken/buurten en postcodegebieden/straatniveau. 
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Zorgvraag 

De verwachte zorgvraag in een gebied is berekend door de door het CBS gepubliceerde landelijke 

kengetallen huisartsepisodes (welke diagnoses stelt de huisarts bij welke bevolkingsgroepen)  te 

vermenigvuldigen met de samenstelling van de bevolking naar leeftijd en inkomen.  

 

De zorgvraag is hierbij uitgedrukt als het aantal huisartsenepisodes per 1000 inwoners. Eén 

huisartsenepisode omvat alle contacten van een patiënt met de huisarts in een kalenderjaar over hetzelfde 

gezondheidsprobleem/diagnose. 

Zorgvraag per aandoening 

Onderstaande kaarten geven de verwachte zorgvraagontwikkeling Diabetes Mellitus (op basis van leeftijd en 

inkomen) weer in 2015 van Nederland, de regio van ZorgImpuls en de gemeente Barendrecht.  

Verwachte zorgvraag Diabetes Mellitus (o.b.v. leeftijd en inkomen) in Nederland 

  
bron: ROS-Wijkscan | CBS LINH 
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Verwachte zorgvraag Chronische aandoeningen (o.b.v. leeftijd en inkomen) Barendrecht, 2015 

 
bron: ROS-Wijkscan | CBS LINH 

Verwachte zorgvraag Diabetes Mellitus (o.b.v. leeftijd en inkomen) van 2013-2040 in Barendrecht, de provincie Zuid-

Holland en Nederland (in verwachte aantal huisartsenepisodes per 1000 inwoners) 

 

  
bron: ROS-Wijkscan | CBS LINH 
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TIP! 

 Gelijksoortige cijfers, grafieken en kaarten kan ZorgImpuls weergeven voor de volgende aandoeningen: 

 acuut myocardinfarct  diabetes mellitus 

 anemie  hartritmestoornissen 

 angina pectoris  osteoporose 

 artrose  perifere ziekten van de slagaderen 

 benigne prostaathypertrofie  prostaatklachten 

 chronische bronchitis, emfyseem, COPD  staar 

 cerebro vasculair accident (CVA)  urine-incontinentie 

 decompensatio cordis  verhoogde bloeddruk 

 dementie/alzheimer  verlies/ overlijden/ ziekte partner 

Laat het ook gerust weten als u over een andere aandoening dan de hiervoor genoemde  aandoeningen 

informatie nodig heeft. 

 ZorgImpuls kan de cijfers en kaarten weergeven (afhankelijk van detailniveau van de cijfers): 

 voor verschillende jaren tussen 2010-2040: jaarlijks, vijfjaarlijks, tienjaarlijks; 

 op verschillende niveaus: Nederland, provincie, regio, gemeente, woonplaats, stadsdeel, 

wijken/buurten en postcodegebieden/straatniveau. 

 

 
 

 

TIP! 

 Diverse gegevens over de verwachte vraag naar eerstelijnszorg vanuit de VAAM kunnen door ZorgImpuls 

inzichtelijk gemaakt worden voor de volgende disciplines: 

 huisartsen; 

 farmaceutische zorg 

 verloskundigen 

 fysiotherapeuten 

 oefentherapeuten 

 diëtisten 

 psychosociale zorg 

 thuiszorg: hulp en verzorging 

 ZorgImpuls kan cijfers en kaarten op verschillende niveaus weergeven (afhankelijk van detailniveau van 

de cijfers): postcodegebied(en), gemeente en regio. 
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Zorgaanbod 

Het zorgaanbod in een gebied is gebaseerd op de registratie door ZorgImpuls van eerstelijnszorgpraktijken 

in zijn werkgebied, van met name:  

 huisartsen 

 apothekers 

 verloskundigen 

 fysiotherapeuten 

 oefentherapeuten 

 logopedisten 

 diëtisten 

 psychologen 

 

Het aantal, de spreiding en de bereikbaarheid van deze zorgaanbieders kunnen inzichtelijk gemaakt worden. 

Zorgaanbod Fysiotherapeuten 

Onderstaande kaart geeft het aantal zorgverleners en de spreiding van de locaties van de 

fysiotherapiepraktijken weer voor Barendrecht. In totaal telt Barendrecht 49 fysiotherapeuten. 

 

Spreiding en aantal zorgverleners per fysiotherapiepraktijk in Barendrecht per 2015 

  
bron: ROS-Wijkscan | ROS'en 
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Aantal fysiotherapeuten en aantal fysiotherapeut per 100 inwoners in Barendrecht, 2016 

 

 

TIP! 

 Gelijksoortige cijfers, grafieken en kaarten kan ZorgImpuls weergeven voor de volgende 

eerstelijnsdisciplines: huisartsen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, 

logopedisten, diëtisten en psychologen. 

 Het aantal zorgverleners, reisafstanden en reistijden (lopend, per fiets en per auto) zijn zowel per 

gemeente, stadsdeel, wijk en per postcodegebied (4-ppc en 5-ppc) beschikbaar. 

 

 

Fysiotherapeuten, 2016 - Postcodes uit Barendrecht 

 

Fysiotherapeuten 
[aantal] 

Fysiotherapeuten 
[per 1.000 inwoners] 

Postcode 2991 Barendrecht 16 1,32 

Postcode 2992 Zeeheldnbrt/Paddewei/Molenvlt/Nwe-/Buiten 20 1,41 

Postcode 2993 Smitshoek 13 0,9 

Postcode 2994 Smitshoek 0 0 

Nederland 16653 0,92 

   Bron:  ROS-Wijkscan | ROS'en 
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Overige cijfers en meer informatie 

 
Naast de aangegeven informatie is in de ROS-Wijkscan nog extra informatie opgenomen zoals: 

 Gegevens uit de Vraag Aanbod Analyse Monitor eerstelijnszorg (VAAM) en zorgregistraties van het 

Nivel; 

 Bevolkingsdichtheid, bevolkingsmutaties, demografische druk en echtelijke status; 

 Inkomens waaronder aantal huishoudens met uitkering werkeloosheid, 

ziekte/arbeidsongeschiktheid of ouderdom/nabestaanden en aantal WAO-, WAZ- en Wajong-

ontvangers; 

 Praktijkscan op basis van gegevens uit het huisartsinformatiesysteem (HIS). 

 

Heeft u interesse in een analyse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met één van onze adviseurs 

via: 

 

  

 
 
Schiedamsedijk 41a 
3011 ED Rotterdam 
T 010 – 24 10 222 
E info@zorgimpuls.nl 
www.zorgimpuls.nl 

 

 


