Huisartsenonderzoek in de gemeente Moerdijk
Begin 2016 deed GGD West-Brabant, in opdracht van gemeente Moerdijk,
onderzoek naar het voorkomen van kanker in de gemeente Moerdijk. Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat er geen verhoogd voorkomen van kanker was in
de verschillende kerndorpen binnen de gemeente behalve een verhoogd voorkomen
van longkanker in Zevenbergen. Gemeente Moerdijk gaf daarom medio 2016
opdracht om vervolgonderzoek te doen naar het voorkomen van aandoeningen,
zoals die geregistreerd zijn bij de huisartsen in de gemeente Moerdijk. In de bijlage
vindt u de rapportage en de publiekssamenvatting van het onderzoek dat in het
afgelopen half jaar werd uitgevoerd door het Nivel (Nederlands instituut voor
onderzoek van de gezondheidszorg) in Utrecht.
Tien van de elf huisartspraktijken waren bereid om mee te werken en hun
gegevens over de periode 2013 t/m 2015 geanonimiseerd ter beschikking te
stellen. De gegevens van de onderzochte huisartsenpraktijken werden vergeleken
met de gegevens van andere praktijken uit een vergelijkbare regio met een
aanliggend industriegebied en een vergelijkbare regio zonder industriegebied.
Uit het onderzoek blijkt dat in de gemeente Moerdijk de meeste klachten en
aandoeningen niet afwijken van de controlegroepen (met en zonder industrie). Er
worden wel meer luchtweg gerelateerde klachten geregistreerd. Het betreft hier
vooral acute bronchitis (248% hoger dan in de controle groep) en de
luchtwegklachten (+51%) die daarbij horen zoals hoesten, benauwdheid en
piepende ademhaling. Tevens wordt vaker medicatie voor ademhalingsproblemen
(+44%) voorgeschreven en komen er ook mee r huidklachten (+78%) en
misselijkheid (+47%) voor bij de patiënten van de huisartsen in Moerdijk.
Verschillen binnen de gemeente Moerdijk
Er zijn verschillen in klachten en aandoeningen tussen de kernen binnen de
gemeente Moerdijk.
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In Zevenbergen zijn minder luchtwegklachten (-37%) dan in de andere
dorpen van de gemeente Moerdijk.
De kernen Standdaarbuiten en Willemstad wijken niet significant af van de
andere dorpen in de gemeente Moerdijk.
In Fijnaart komen de klachten misselijkheid (+69%) en hartkloppingen
(+82%) vaker voor dan in de andere dorpen in Moerdijk.
In Moerdijk-dorp worden meer infecties van de lagere luchtwegen
vastgesteld (+111%) dan in de andere dorpen in Moerdijk. Het gaat daarbij
voornamelijk om acute bronchitis (+127%). Er wordt ook meer medicatie
voor ademhalingsproblemen voorgeschreven (+33%). Daarnaast komt er
meer astma voor (+51%).
In Klundert zijn meer luchtwegklachten (+23%) dan in de andere dorpen van
de gemeente.
In Zevenbergschen Hoek is minder bronchitis (-40%) waargenomen dan in
de andere dorpen in Moerdijk. Wel is er meer reuma (+88%) vastgesteld
door de huisartsen.

