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Huisartsen in Amsterdam

Amsterdammers woonden in 2007 gemiddeld een halve 
 kilometer van de dichtstbijzijnde huisarts vandaan. Van de 
90 buurten waarover informatie bekend was, was in 60 pro-
cent de dichtstbijzijnde huisarts binnen een halve kilometer 
aanwezig. In 10 procent van alle buurten was er zelfs een 
huisarts te vinden binnen 200 meter. In de zeer kleine buurt 
Duivelseiland (onderdeel van de wijk Amsterdam Oud-Zuid) 
was de gemiddelde afstand het kortst met 100 meter. Daar 
staat tegenover dat er bij eveneens 10 procent van de 
 Amsterdamse buurten een huisarts was op gemiddeld min-
stens 1 kilometer afstand. Het gaat hierbij om negen buur-
ten. In vier van deze buurten was de gemiddelde afstand 
zelfs 2 kilometer of meer. In het Westelijk havengebied 
waar ongeveer 250 mensen woonden, was de gemiddelde 
afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts het grootst met 
3,4 kilometer. Inwoners van het centrum van de stad woon-
den gemiddeld dichter bij een huisarts dan inwoners van 
buurten die aan de rand van de stad lagen.

Een huisarts dichtbij is niet voor iedere inwoner even 
 belangrijk, want niet iedere inwoner zal even vaak naar de 
huisarts gaan. Er is een duidelijk verband tussen huisarts-
bezoek en leeftijd. Gemiddeld had een inwoner van Neder-
land 3,4 huisartscontacten per jaar. Voor mensen van 65 tot 
70 jaar was dit 4,9 en voor 90-plussers zelfs 11,2 contac-
ten per jaar.

In de buurten in het centrum van Amsterdam woonde men 
relatief dichtbij een huisarts. In deze buurten woonden ech-
ter niet veel ouderen. In buurten die relatief dicht aan de 
rand van de stad lagen, zoals Osdorp Oost, Betondorp en 
Buitenveldert-West en -Oost, woonden juist relatief veel 
ouderen. Een kwart tot een derde van de inwoners was hier 
65-plusser. In deze buurten was wel relatief dichtbij een 
huisarts te vinden met respectievelijk gemiddeld 400, 300, 
400 en 600 meter.

In Amsterdam waren drie buurten waar 14 procent van de 
inwoners 65-plusser was, het landelijk gemiddelde voor 
2007. Dat was het geval in Sloterdijk, Oostzanerwerf en 
Scheldebuurt. Wat gemiddelde afstand tot de huisarts 
 betrof, waren de verschillen echter groot. In Sloterdijk zou 
men 1,1 kilometer moeten afleggen, in Oostzanerwerf 
700 meter en in de Scheldebuurt had men het, met slechts 
300 meter, het best getroffen.
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