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Rapport in het kort
Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende
Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Ondanks dat gegeven ervaart twee derde van de
zelfstandig wonende ouderen  geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond. Dit blijkt uit
‘Gezond ouder worden in Nederland’, een overzicht van het RIVM van de gezondheid en preventie bij zelfstandig
wonende ouderen.
Vanaf 75 jaar neemt de kans op ziekten en beperkingen duidelijk toe en neemt de ervaren gezondheid en de lichamelijke
kwaliteit van leven af. De ziekten die op oudere leeftijd het meest voorkomen en het grootste verlies aan gezonde
levensjaren met zich meebrengen zijn coronaire hartziekten, beroerte, artrose en diabetes.
Het rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’ is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. De landelijke
gegevens kunnen gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. In 2010
heeft het ministerie van VWS deze taak van gemeenten nader uitgewerkt. Tussen 2010 en 2050 zal het aantal 65-plussers
in Nederland oplopen van 2,6 miljoen naar 4,5 miljoen. Een kwart van de Nederlandse bevolking is dan 65 jaar of ouder;
van de ouderen is 40 procent dan 80 jaar of ouder. De vergrijzing brengt zowel kansen als problemen met zich mee. De
nadruk ligt vaak op de problemen, bijvoorbeeld door de hoge kosten voor de gezondheidszorg. Daartegenover staat
‘verzilvering’: ouderen brengen vaak waardevolle kennis en ervaring in en zetten zich vrijwillig in voor maatschappelijke
doelen. Zo verleent bijvoorbeeld ruim een kwart van de ouderen informele hulp aan bekenden en een derde is actief in
georganiseerd vrijwilligerswerk.
Een andere bevinding uit het rapport is dat het aandeel ouderen dat zich matig tot sterk eenzaam voelt (bijna een derde)
nauwelijks verschilt van dat van jongere mensen. Dat komt waarschijnlijk doordat wensen en verwachtingen over sociale
contacten met de leeftijd veranderen. Binnen de groep ouderen neemt eenzaamheid wel toe met de leeftijd: ongeveer
de helft van de 85-plussers, vooral de vrouwen, voelt zich eenzaam.
In het rapport wordt benadrukt dat de preventieve maatregelen voor ouderen meerdere doelen hebben. Enerzijds is de
insteek ziekten en aandoeningen te voorkomen en sterfte uit te stellen. Daarnaast is het bij het ouder worden steeds
meer van belang het functioneren te optimaliseren, bijvoorbeeld door ouderen daarin te begeleiden of door
aanpassingen van de leefomgeving. Belangrijke doelgroepen voor preventieve interventies zijn ouderen vanaf 75 jaar,
(alleenstaande) oudere vrouwen, ouderen met een laag opleidingsniveau, allochtone ouderen en oudere mantelzorgers.
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Abstract
Healthy ageing in the Netherlands
Older people who are ill do not necessarily experience limitations in their daily functioning. One-half of the Dutch elderly
who live independently suffer from one or more chronic diseases; however, two thirds of this group are not limited
physically, and more than half of these feel healthy. These are the results reported in ‘Healthy ageing in the Netherlands’,
an overview of the health status and prevention of disease and disability among the Dutch elderly population.
From the age of 75 years onwards, the risk of morbidity and disability clearly increases, while perceived health status and
physical well-being decrease. The most common diseases in old age are coronary heart disease, stroke, arthritis and
diabetes, which also cause the greatest loss of healthy life years.
The report ‘Healthy ageing in the Netherlands’ was commissioned by the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport.
The data included in this report may provide useful informational support for municipalities in the implementation of
preventive health care services for the elderly. In 2010 the Ministry made this municipal task more explicit. Between 2010
and 2050 the number of people aged 65 years and older in the Netherlands will increase from 2.6 million to 4.5 million.
At this time, this age group will comprise one quarter of the Dutch population, with 40 percent being over 80 years of
age. The focus is often on the problems that accompany increasing numbers of elderly, such as high healthcare costs.
However, the term ‘silvering’ is coming into vogue (as opposed to ‘greying’, the Dutch word for ageing), with the
acknowledgement that older people possess knowledge and experience that can be of valuable to society and that they
voluntarily provide services in various social sectors. For example, more than one quarter of elderly people provide
informal help to friends and one third are active in organised volunteer work.
Another finding is that the proportion of older people feeling moderately to very lonely (almost one third) scarcely deviates
from that of younger people. The likely reason for this is that desires and expectations regarding social relations and contacts
change with age. In elderly people, loneliness increases as people age: about half of those aged 85 years and older, especially
women, report feeling lonely.
The report emphasises that effective preventive measures aimed at maintaining the health and autonomy of elderly
people have multiple goals. The first of these is to prevent illness and disease and to postpone death. A second goal is to
optimise the functioning of the elderly as they age, such as by providing guidance and support in how to do this or by
changing elements in the environment. Important target groups for preventive interventions are the elderly aged 75
years and over, (single) older women, those with a low educational level, ethnic minority elderly and elderly caregivers.
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Voorwoord
Gemeenten staan dichter bij de burger dan ministeries. Daarom kunnen gemeenten ook vaak beter maatwerk leveren.
Gemeenten kijken ook breder dan zorg en ondersteuning en zorgen dat de omgeving toegankelijk is en dat er geschikte
woningen zijn voor mensen met beperkingen. Ik vind het essentieel dat de eigen kracht van mensen optimaal wordt
benut bij het vinden van oplossingen voor hun beperkingen. Dit betekent dat ouderen bij het vormgeven van het
preventieve gezondheidsbeleid worden betrokken.
Zoals de huisartsenpraktijk de poortwachter is tot de zorg voor mensen die ziek zijn, zo zie ik de gemeente als de
poortwachter voor de ondersteuning die mensen nodig hebben om te participeren. Het spreekt voor zich dat een oudere
niet per se in de ene of de andere categorie valt maar dat het belangrijk is een brug te slaan tussen de gemeente en de
zorgverlening, tussen de preventie en de curatie.
Met ‘Gezond ouder worden in Nederland’ geeft het RIVM inzicht in de gezondheidstoestand van ouderen in ons land.
Het rapport gaat in op determinanten en indicatoren voor de gezondheidssituatie van ouderen en biedt aangrijpingspunten voor lokaal gezondheidsbeleid.
Het gaat bij gezond ouder worden niet alleen om het voorkómen en uitstellen van ziekten en sterfte, maar met name
ook om het voorkómen en terugdringen van beperkingen in het functioneren en het bevorderen van zelfredzaamheid,
participatie en een goede kwaliteit van leven.
Het RIVM heeft met ‘Gezond ouder worden in Nederland’ een schat aan informatie bij elkaar gebracht.
Het rapport is niet alleen voor mij of het ministerie. Het is vooral bedoeld voor diegenen die het lokale gezondheids
beleid handen en voeten geven. Voor de bestuurder, de gemeenteambtenaren, de GGD-adviseur, de huisarts, de
welzijnswerker, de wijkverpleegkundige en voor iedereen die zich bekommert om het gezond ouder worden in ons land.
Ik zie er naar uit dat we gezamenlijk kunnen bouwen aan gezond oud zijn in Nederland.

Mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Kernboodschappen
Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan
bij jongeren
Bij gezond ouder worden gaat het niet alleen om het
voorkómen, uitstellen en behandelen van ziekten en
aandoeningen, maar vooral om het voorkómen en
terugdringen van beperkingen in het functioneren en het
bevorderen van de zelfredzaamheid, participatie en een
goede kwaliteit van leven. Terwijl preventie en zorg bij
jongere leeftijdsgroepen vooral gericht zijn op ziekten, zijn
bij ouderen interventies gericht op het functioneren en de
kwaliteit van leven steeds belangrijker.
Veel ouderen die ziek zijn, functioneren nog goed
Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in
hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende
Nederlandse ouderen (65-plussers) leeft met één of meer
chronische ziekten, maar toch ervaart twee derde van deze
groep ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt
meer dan de helft zich gezond. Ongeveer de helft van de
zelfstandig wonende ouderen ervaart een goede
lichamelijke kwaliteit van leven en 90% ervaart een goede
psychische kwaliteit van leven. Naarmate men ouder
wordt, neemt de kans op ziekten en beperkingen toe en
neemt de ervaren gezondheid en de lichamelijke kwaliteit
van leven af. Opvallend is dat de psychische kwaliteit van
leven niet slechter wordt met het ouder worden. Zo heeft
de jongste groep ouderen zelfs een betere psychische
kwaliteit van leven dan mensen van middelbare leeftijd.
Veel voorkomende ziekten leiden tot het meeste verlies
aan gezonde levensjaren
De ziekten die bij ouderen het grootste verlies aan gezonde
levensjaren veroorzaken zijn coronaire hartziekten,
beroerte, artrose en diabetes. Dit zijn tevens veel
voorkomende ziekten bij ouderen. De meest voorkomende
psychische aandoeningen bij ouderen zijn dementie,
depressie en angststoornissen. Veel ouderen hebben meer
dan één ziekte. Van de 65-74-jarigen heeft één op de vijf
mensen meer dan één chronische ziekte; onder de
75-plussers is dat één op de drie. Opvallend is dat ouderen
vanaf 75 jaar duidelijk meer gezondheidsproblemen
krijgen.
Een derde van de ouderen voelt zich eenzaam
Naarmate mensen ouder worden, neemt de grootte van
hun sociale netwerk af, door bijvoorbeeld het overlijden
van geliefden of door het wegvallen van werk of andere
bezigheden. In theorie hebben ouderen daardoor een
grotere kans om eenzaam te worden. Toch zijn ouderen
niet vaker (sterk) eenzaam dan jongere mensen,
waarschijnlijk door een verandering van wensen en
verwachtingen over sociale contacten. Bijna een derde van
de ouderen voelt zich matig of sterk eenzaam. Binnen de

groep ouderen neemt eenzaamheid wel toe met de leeftijd.
Ongeveer de helft van de 85-plussers, vooral de vrouwen,
voelt zich eenzaam.
Van vergrijzing naar verzilvering
De vergrijzing leidt enerzijds tot problemen, zoals
ongezondheid, kosten en lasten en de zorgen hierover voor
de toekomst. Daar tegenover staat een positieve kant, ook
wel ‘verzilvering’ genoemd. Ouderen brengen vaak
waardevolle kennis en ervaring in en zetten zich in voor
maatschappelijke doelen, ook wel maatschappelijke
participatie genoemd. Ruim een kwart van de ouderen
verleent bijvoorbeeld informele hulp aan bekenden en een
derde is actief in georganiseerd vrijwilligerswerk. Naar
verwachting zullen ouderen in de toekomst nog meer gaan
participeren.
Beperkingen zijn vooral bepalend voor maatschappelijke participatie
Niet de ziekten, maar vooral de beperkingen die daarmee
samenhangen, vormen voor ouderen de belangrijkste
obstakels om te participeren. Ook spelen maatschappelijke
ontwikkelingen en persoonlijke wensen en belemmeringen
een rol bij participatie. Gezondheid is een belangrijke
voorwaarde voor participatie, maar participatie kan ook de
gezondheid van ouderen bevorderen, bijvoorbeeld door de
sociale contacten die het oplevert.
Diverse manieren om de gezondheid van ouderen te
beïnvloeden
De gezondheid van ouderen is te beïnvloeden via aspecten
uit hun sociale en fysieke omgeving, door hun eigen
leefstijl en door persoonsgebonden factoren, zoals de
manier waarop zij omgaan met ziekten en beperkingen.
Het aanbod van interventies voor Nederlandse ouderen is
zeer divers. Interventies zijn enerzijds gericht op het
voorkómen van ziekten en aandoeningen, zoals de
landelijke screeningsprogramma’s en leefstijlinterventies.
Anderzijds zijn er interventies gericht op het functioneren
van ouderen, zoals interventies gericht op gezond ouder
worden in het algemeen, en interventies die gericht zijn op
het ‘age-friendly’ maken van de omgeving. Van de
interventies die in Nederland worden aangeboden aan
ouderen, ontbreekt het overzicht welke interventies het
beste bereik hebben en het meest effectief zijn.
Leefstijlverandering leidt ook bij ouderen tot
gezondheidswinst
Ook bij ouderen leidt leefstijlverandering nog tot
gezondheidswinst, al zijn de positieve effecten van
leefstijlverandering het grootst als dat op jonge leeftijd
gebeurt. Daarbij is leefstijlverandering bij ouderen lastig;
het gaat immers om langdurig ingesleten gewoonten. Het
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is de vraag of de moeite die het ouderen kost om hun
leefstijl te veranderen in alle gevallen opweegt tegen de
verbetering van hun kwaliteit van leven. Er zijn geen
Nederlandse interventies bekend die specifiek gericht zijn
op roken, alcoholgebruik of gezonde voeding bij ouderen.
Leefstijlinterventies voor ouderen zijn vooral gericht op
bewegen. Interventies gericht op matige lichamelijke
activiteit in groepsverband blijken het meest effectief te
zijn bij ouderen.
Preventie richten op risicogroepen
Ouderen vanaf 75 jaar, (alleenstaande) oudere vrouwen,
ouderen met een laag opleidingsniveau en allochtone
ouderen zijn groepen ouderen die extra kwetsbaar zijn en
daarmee doelgroepen zijn voor preventieactiviteiten.
Behalve voor deze groepen is specifieke aandacht voor
oudere mantelzorgers essentieel. De mantelzorger speelt
een cruciale rol in de ouderengezondheidszorg en deze rol
zal in de toekomst alleen maar toenemen. Een vijfde van
de oudere mantelzorgers ervaart zelf gezondheids
problemen en is dus extra kwetsbaar.
Bijna 95% van de ouderen woont zelfstandig
Het aandeel ouderen dat in een verzorgings- of
verpleeghuis woont, is sinds 1995 gehalveerd. In 2008
woonde bijna 95% van de ouderen zelfstandig. In dit
rapport ligt de nadruk op deze grote groep zelfstandig
wonende ouderen. Ontwikkelingen in onder andere
woonzorgconcepten en technologie zorgen voor een
vervaging van de scheidslijn tussen zelfstandig wonende
ouderen en ouderen in een instelling. Deze trend zal zich
voortzetten in de toekomst.
Zorg zonder verblijf wordt intensiever
Het merendeel van de ouderen maakt gebruik van
curatieve zorg, zoals huisartsenzorg, medischspecialistische zorg of farmaceutische zorg. Een veel kleiner
deel van de ouderen ontvangt zorg gericht op onder
steuning bij beperkingen. Zo ontvangt een vijfde van de
ouderen zorg zonder verblijf in de vorm van huishoudelijke
hulp, verpleging en/of verzorging, en 6% ontvangt
mantelzorg. De hoeveelheid zorg die een oudere krijgt, is in
de periode 2000-2007 sterker gestegen bij zelfstandig
wonende ouderen met zorg zonder verblijf dan bij ouderen
in verplegings- en verzorgingshuizen. Dit komt door een
combinatie van een verminderd gebruik van zorg met
verblijf, technologische ontwikkelingen, verkorting van de
ligduren in ziekenhuizen en een stijgend aantal
ziekenhuisbehandelingen.
Grote stijging aantal ouderen in de toekomst
Het aantal 65-plussers in Nederland zal oplopen van 2,6
miljoen in 2010 tot 4,5 miljoen in 2050. Het aandeel
ouderen in de Nederlandse bevolking zal daarmee
toenemen van 16% in 2010 tot 25% in 2050. De levens
10 | Gezond ouder worden in Nederland

verwachting voor een 65-jarige zal de komende tijd blijven
stijgen. In 2050 zal 40% van de ouderen 80 jaar of ouder
zijn, ten opzichte van ruim een kwart in 2010. Het bereiken
van de leeftijd van 65 jaar zal in de toekomst een andere
betekenis krijgen, omdat er gemiddeld steeds meer jaren
gaan volgen.
Gemeenten hebben een belangrijke rol in
ouderengezondheidszorg
Medio 2010 is een specifiek artikel over de ouderen
gezondheidszorg toegevoegd aan de Wet publieke
gezondheid (artikel 5a). Hierin is beschreven dat
gemeenten zorg dragen voor het monitoren, signaleren en
voorkómen van gezondheidsproblemen bij ouderen. In dit
rapport is landelijke informatie opgenomen die onder
steunend kan zijn bij deze taken. Naast landelijke
informatie hebben gemeenten regionale en lokale cijfers
nodig om hun gezondheidsbeleid vorm te geven. Ook kan
een gemeente ervoor zorgen dat de oudere inwoners
betrokken worden in de beleidsplannen, om te peilen wat
er echt toe doet voor ouderen.

1
Inleiding
1.1 Aanleiding en achtergrond
Preventieve gezondheidszorg voor ouderen sinds medio
2010 in de Wpg
De Wet publieke gezondheid (Wpg) is sinds juli 2010
uitgebreid met een artikel over publieke gezondheidszorg
voor ouderen (artikel 5a). Aanleiding voor deze wets
wijziging was een amendement van de Tweede Kamer: het
Amendement-Kant. Hierin werd voorgesteld om ouderen
als specifieke doelgroep te benoemen in de Wpg. Hierbij is
een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. In het
toegevoegde wetsartikel staat beschreven welke taken
gemeenten hebben op het gebied van de preventieve
gezondheidszorg voor ouderen (VWS, 2009a):
a. het systematisch volgen en signaleren van de gezondheid van ouderen en gezondheidsbevorderende en –
bedreigende factoren;
b. het ramen van de behoeften aan zorg;
c. vroegtijdige opsporing en preventie van zowel
specifieke stoornissen als co-morbiditeit;
d. het geven van voorlichting, advies, instructie en
begeleiding;
e. het formuleren van maatregelen om gezondheids
bedreiging te voorkomen.
Onder a, b en e wordt gemeenten gevraagd om de
gezondheid van ouderen te monitoren, behoefteramingen
te maken en lokaal beleid voor ouderen te formuleren.
Deze activiteiten maakten al langer deel uit van het

gezondheidsbeleid van gemeenten. Niet alleen binnen
andere bepalingen van de Wpg, maar ook in het kader van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De
activiteiten onder c en d zijn direct gericht op individuele
ouderen. Deze activiteiten kunnen ook vallen onder de
Wmo, maar ook onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die gericht
zijn op respectievelijk de curatieve en langdurende zorg.
Gemeenten hebben vanuit de Wpg de wettelijke taak de
afstemming tussen de publieke gezondheidszorg en de
curatieve gezondheidszorg te bevorderen. Het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadrukt de
raakvlakken met andere wetgeving en de mogelijkheden
om verschillende wetten en regelingen met elkaar te
combineren om tot een samenhangende preventieve
gezondheidszorg voor ouderen te komen (VWS, 2009a).
Preventieve gezondheidszorg voor ouderen in de
preventiecyclus
In de Wpg is de verdeling van verantwoordelijkheden
tussen Rijk en gemeenten vastgelegd. In de uitwerking
hiervan wordt in de praktijk gewerkt volgens de zoge
naamde ‘preventiecyclus’ (zie figuur 1.1). Met de toevoeging
van de preventieve gezondheidszorg voor ouderen aan de
Wpg kan deze cyclus nu ook worden toegepast op dit
beleidsterrein. De vierjaarlijkse preventiecyclus begint altijd
met de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van
het RIVM, waarin de cijfers over de Nederlandse volks
gezondheid worden geïntegreerd en geanalyseerd. Op
Gezond ouder worden in Nederland | 11

Figuur 1.1 De preventiecyclus.
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basis van de VTV stelt de minister van VWS vervolgens in
een landelijke nota Gezondheidsbeleid de landelijke
beleidsprioriteiten vast. Deze nota biedt weer aangrijpings
punten voor de lokale nota’s Gemeentelijk gezondheids
beleid. De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ)
evalueert vervolgens dit gemeentelijke beleid, waarop een
nieuwe landelijke VTV de volgende cyclus inluidt.
De plaats van dit rapport in de preventiecyclus
Eind 2009 vroeg het ministerie van VWS aan het RIVM om
in de VTV 2010 afzonderlijk aandacht te besteden aan de
gezondheidstoestand van ouderen. Omdat het grootste
deel van de VTV op dat moment al klaar was, kon dat niet
alsnog worden ingevoegd. In overleg met het ministerie is
toen afgesproken om tegelijkertijd met het verschijnen van
de VTV een factsheet over de gezondheid van ouderen op
te leveren en een aparte rubriek over ouderen op het
Nationaal Kompas Volksgezondheid (www.nationaal
kompas.nl) te realiseren. Daarnaast heeft het ministerie het
RIVM verzocht een rapport over de gezondheid van
ouderen te schrijven. Bij het verschijnen van dit rapport is
de nieuwe preventiecyclus net begonnen; in 2010
verscheen de VTV 2010 en medio 2011 zal de nota Gezond
heidsbeleid van het ministerie van VWS verschijnen. De
informatie uit dit rapport, die wordt gepresenteerd op
landelijk niveau, kan daarbij op hoofdlijnen ondersteunend
zijn. In de lokale nota’s Gemeentelijk gezondheidsbeleid
die vervolgens zullen verschijnen, worden de landelijke
speerpunten vertaald naar de lokale wensen, behoeften en
mogelijkheden. Voor het vertalen van cijfers en feiten naar
de lokale situatie kan ook gebruik worden gemaakt van
instrumenten die specifiek voor regionale of lokale
informatie zijn ontwikkeld, zoals de regionale VTV’s,
gezondheidsenquêtes of ouderenmonitors van GGD’en
en de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM). Daarnaast
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kan de Handreiking Gezonde Gemeente van het Centrum
Gezond Leven (CGL) van het RIVM gebruikt worden om de
vertaalslag van de landelijke nota naar lokale nota’s te
ondersteunen. Deze Handreiking wordt in 2011
geactualiseerd.
Gezond ouder worden ook hoog op de agenda van de
Europese Unie
De aandacht voor ouderen in het Nederlandse volks
gezondheidsbeleid is niet los te zien van Europese
ontwikkelingen. Zo wordt 2012 het Europese jaar voor
actief ouder worden en solidariteit tussen generaties.
Daarop vooruitlopend lanceert de EU begin 2011 een proef
met een Europees innovatiepartnerschap rond actief en
gezond ouder worden. Doel is ervoor te zorgen dat
EU-burgers tegen 2020 twee jaar langer zullen leven in
goede gezondheid. De Europese Commissie hecht veel
belang aan het promoten van gezond ouder worden.
Het bevorderen van een goede gezondheid gedurende de
loopbaan van werknemers en het realiseren van effectieve
en efficiënte gezondheidszorg zijn essentieel om te
voorkomen dat werknemers door een slechte gezondheid
vervroegd met pensioen gaan. Volgens de Europese
Commissie heeft dit een direct effect op de participatie en
productiviteit van ouderen.

1.2 Uitgangspunten van dit rapport
Zelfstandig wonende ouderen onderwerp van dit
rapport
Dit rapport geeft een landelijk beeld van de gezondheid
van zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder.
Ongeveer 5% van de ouderen verbleef op 1 januari 2008 in
een verzorgings- of verpleeghuis (Verweij et al., 2009).

Zij vallen buiten het bereik van dit rapport, omdat de
preventieve gezondheidszorg voor ouderen zoals
beschreven in de Wpg zich in eerste instantie niet richt op
de groep ouderen in instellingen. Onder zelfstandig
wonende ouderen vallen gezonde en vitale ouderen,
maar ook ouderen met gezondheidsproblemen en/of
beperkingen die nog zelfstandig wonen. Begin 2011 is ook
een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
verschenen, dat specifiek gericht is op kwetsbare ouderen
in Nederland, inclusief ouderen die in instellingen wonen
(Van Campen, 2011).
Gezond ouder worden als centraal thema
In dit rapport is ‘gezond ouder worden’ de leidraad om de
gezondheid van ouderen te beschrijven. Het ministerie van
VWS onderstreept het maatschappelijk belang van gezond
ouder worden en de Gezondheidsraad onderbouwt het
begrip (VWS, 2009a; Gezondheidsraad, 2009). De term
gezond ouder worden (‘healthy ageing’) staat voor het
proces waarin de kansen op lichamelijke, sociale en
geestelijke gezondheid worden geoptimaliseerd, zodat
ouderen actief aan de samenleving kunnen deelnemen en
een onafhankelijk leven kunnen leiden met een goede
kwaliteit van leven (SNIPH, 2006). Het gaat bij gezond
ouder worden niet alleen om het voorkómen en uitstellen
van ziekten en sterfte, maar vooral ook om het voorkómen
en terugdringen van beperkingen in het functioneren en
het bevorderen van de zelfredzaamheid, participatie en
een goede kwaliteit van leven.
Oud en ziek, maar niet ongezond
Nederlanders leven steeds langer en ook in de toekomst
zal de levensverwachting blijven toenemen (Van der Lucht
& Polder, 2010). Wel blijken mensen steeds vaker één of
meer ziekten te hebben. Toch gaat het hebben van
(chronische) ziekten lang niet altijd samen met meer
beperkingen en voelen mensen zich ook niet per se
ongezond. Dit is een belangrijk onderscheid, vooral bij
ouderen. Naarmate mensen ouder worden, hebben zij
steeds vaker te maken met ziekten. Bij ouderen wordt
vooral ingezet op het beperken van de gevolgen van
ziekten en het behoud van een goede kwaliteit van leven
óndanks een ziekte. Dit betekent dat de gezondheids
doelen bij ouderen, met name bij de oudste ouderen,
anders liggen dan bij de rest van de bevolking, waarbij
ziektepreventie vaak de boventoon voert. Dit heeft
consequenties voor de keuzes die moeten worden
gemaakt binnen de ouderengezondheidszorg.
Expliciete aandacht voor maatschappelijke participatie
en kwaliteit van leven
In dit rapport richten we ons op twee belangrijke indicatoren
van gezond ouder worden: maatschappelijke participatie en
kwaliteit van leven. Dit zijn brede begrippen die op veel
manieren in te vullen zijn. Bij de uitwerking van maat

schappelijke participatie beperken we ons tot het doen van
vrijwilligerswerk in georganiseerd verband en het onbetaald
verlenen van zorg aan bekenden. Andere vormen van
maatschappelijke participatie vallen, hoe belangrijk ook,
buiten het bereik van dit rapport. Bij kwaliteit van leven
richten we ons op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van
leven: ‘het functioneren van personen op fysiek, psychisch
en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan’
(Sprangers, 2009a). Andere begrippen die samenhangen
met gezond ouder worden, zijn zelfstandigheid en zelfred
zaamheid. Dit zijn lastig meetbare begrippen waar we ons
niet expliciet op richten in dit rapport.
Gezondheidstoestand speelt een belangrijke rol bij
kwaliteit van leven en participatie
De kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie
van ouderen worden beïnvloed door hun gezondheids
toestand. Door ziekten en beperkingen kunnen de
participatie en kwaliteit van leven afnemen (Sadiraj et al.,
2009; Hoeymans et al., 2005). Voor participatie geldt dat
niet zozeer de ziekten, alswel de beperkingen als gevolg
van ziekten de belangrijkste obstakels vormen (Hoeymans
et al., 2005). Ziekten en beperkingen worden weer
beïnvloed door determinanten, zoals leefstijl en de
omgeving, en door zorg en preventie. Daarnaast zijn er
(onafhankelijk van ziekten) ook rechtstreekse relaties
tussen determinanten van gezondheid en kwaliteit van
leven en participatie. In dit rapport beschrijven we beide
soorten determinanten, die dus direct dan wel indirect van
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven en de
participatie van ouderen.
Dé oudere bestaat niet
In dit rapport maken we zo veel mogelijk onderscheid
tussen verschillende groepen ouderen. Dé oudere bestaat
immers niet. In hoofdstuk 2 besteden we expliciet
aandacht aan de diversiteit onder ouderen. In de daarop
volgende hoofdstukken maken we waar mogelijk
onderscheid naar leeftijd (65-74, 75-84, 85+), geslacht
(indien relevant), sociaaleconomische status en regio
binnen Nederland. In sommige hoofdstukken bespreken
we internationale verschillen en verwachte toekomstige
ontwikkelingen.

1.3 Leeswijzer per hoofdstuk
Cijfers en feiten in perspectief in hoofdstuk 2
In hoofdstuk 2 geven we een beschrijving van Nederlandse
ouderen aan de hand van een aantal sociaaldemografische
kenmerken en schetsen we verwachte toekomstige
ontwikkelingen in de vergrijzing en de levensverwachting.
Vervolgens plaatsen we deze cijfers over de hele groep
ouderen in perspectief.
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Participatie en kwaliteit van leven in hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 geven we de stand van zaken van de door
Nederlandse ouderen ervaren kwaliteit van leven. Ook
gaan we in op hun maatschappelijke participatie, zoals het
verlenen van mantelzorg en informele zorg. Vervolgens
geven we een overzicht van wat er bekend is over
determinanten van participatie en kwaliteit van leven. In
de rest van het rapport richten we ons op gezondheids
gerelateerde determinanten van kwaliteit van leven en
participatie.
Ziekten, aandoeningen en beperkingen in hoofdstuk 4
In hoofdstuk 4 geven we een beeld van de beperkingen en
de belangrijkste ziekten en aandoeningen bij ouderen en
hoe deze zich ontwikkelen. We gaan onder andere in op
lichamelijke en cognitieve beperkingen, lichamelijke en
psychische ziekten en aandoeningen, chronische
aandoeningen, multimorbiditeit en verlies aan gezonde
levensjaren bij verschillende ziekten.
Determinanten van gezondheid in hoofdstuk 5
In hoofdstuk 5 beschrijven we de belangrijkste
determinanten van ziekten, aandoeningen en beperkingen
bij ouderen. We bespreken eerst in welke mate aspecten
van de sociale en fysieke omgeving van invloed zijn op de
gezondheid van ouderen. Hierbij gaan we onder andere in
op sociale contacten, sociale steun en eenzaamheid.
Vervolgens beschrijven we aspecten van de leefstijl van
ouderen: bewegen, voeding, alcoholgebruik en roken. Tot
slot gaan we in op persoonsgebonden factoren, zoals
zelfmanagement, en beschrijven we het vóórkomen van
overgewicht, hoge bloeddruk en een ongunstig cholesterol
bij ouderen.
Zorg in hoofdstuk 6
In hoofdstuk 6 geven we een globaal overzicht van de zorg
die zelfstandig wonende ouderen krijgen. Daarbij
bespreken we eerst het zorggebruik dat tot doel heeft om
een aandoening te genezen, dan wel te voorkomen dat de
aandoening verslechtert of tot complicaties leidt.
Vervolgens besteden we aandacht aan het zorggebruik dat
gericht is op het omgaan met beperkingen. Hier komt ook
het gebruik van voorzieningen uit de Wmo aan bod. Ten
slotte staan we stil bij het zorggebruik van ouderen met
complexe problematiek.
Preventie en interventies in hoofdstuk 7
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van het huidige
aanbod van interventies in Nederland die specifiek gericht
zijn op ouderen. Vervolgens gaan we in op het bereik en de
effectiviteit van dit aanbod van interventies. Bij vier
problemen gaan we in detail in op de (kosten)effectiviteit
van verschillende soorten interventies bij ouderen. Het
gaat om de thema’s vallen, inactiviteit, depressie en
eenzaamheid.
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Conclusie, discussie en aanbevelingen in hoofdstuk 8
In het slothoofdstuk worden de bevindingen in de
voorgaande hoofdstukken samengevat en met elkaar in
verband gebracht. Dit leidt tot een discussie met
aanknopingspunten voor gemeentelijk beleid.

2
Ouderen nu en
in de toekomst
Casper Schoemaker en Eveline van der Wilk

2.1 Inleiding
Cijfers over ouderen in perspectief
Dit rapport gaat over een grote groep inwoners van
Nederland die maar één ding gemeen hebben: ze zijn ten
minste 65 jaar geleden geboren. Het is een grote groep die
de komende decennia nog verder zal groeien. In dit
hoofdstuk geven we eerst een overzicht van de getals
matige ontwikkeling van het aantal ouderen. Hierbij is
vooral gebruikgemaakt van de bevolkingsprognoses van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vervolgens
plaatsen we deze cijfers in perspectief.

2.2 Ontwikkeling van het aantal
ouderen in Nederland
Bijna 2,6 miljoen ouderen in 2010
Op 1 januari 2010 telde Nederland bijna 2,6 miljoen
ouderen. Bijna 16% van de bevolking was op dat moment
ouder dan 65 jaar. Van alle 65-plussers is meer dan een
kwart 80 jaar of ouder, wat neerkomt op 4% van de
bevolking. Van alle ouderen is 43% man en 57% vrouw.
Hoe hoger de leeftijd, hoe groter het aandeel vrouwen in
de bevolking.

Vergrijzing: in 2050 ongeveer 4,5 miljoen ouderen
In 2011 worden de eerste leden van de zogenaamde
babyboomgeneratie (de generatie geboren na de Tweede
Wereldoorlog) 65 jaar. Mede door deze geboortegolf zal het
aantal ouderen in Nederland de komende decennia sterk
toenemen. Rond 2040 zal het grootste aantal ouderen
worden bereikt. Volgens de meest actuele CBS-prognose
(december 2010) groeit hun aantal in dertig jaar tijd van
bijna 2,6 miljoen naar 4,6 miljoen. Dat is iets meer dan een
kwart van de totale bevolking. Na 2040 zet een daling in
(Van Duin & Garssen, 2010). In 2050 zullen er 4,5 miljoen
ouderen zijn; 25% van de Nederlandse bevolking is dan
ouder dan 65 jaar. Niet alleen worden we gemiddeld ouder,
ook de groep oudste ouderen groeit gestaag. Het aandeel
80-plussers binnen de groep 65-plussers zal vanaf ongeveer
2025 sterk stijgen, van een kwart tot ruim 40% in 2050.
Steeds meer mensen worden ouder dan honderd
Ook het aantal 100-plussers zal de komende jaren verder
toenemen (zie tekstblok 4.2 in hoofdstuk 4). Begin 2010
telde Nederland 1.743 inwoners van 100 jaar of ouder
(Garssen & Harmsen, 2010). Dat waren er 115 meer dan een
jaar eerder. Voor het eerst in lange tijd groeide het aantal
mannelijke 100-plussers, al is van alle 100-plussers nog
steeds slechts één op de zeven man. De oudste vrouw van
Nederland is geboren in 1901, de oudste man in 1902.
Vanaf 2046, als de eerste babyboomers 100 jaar worden,
zal het aantal 100-plussers snel toenemen.
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Figuur 2.1 Regionale prognoses van percentage ouderen per gemeente in 2010 en 2040 (Bron: CBS StatLine; www.zorgatlas.nl).
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Nederland minder vergrijsd dan veel andere EU-landen
Nederland is minder vergrijsd dan veel andere landen in de
EU-27. Dit heeft voor een deel te maken met het echoeffect van de babyboomgeneratie. Een gestegen levensverwachting, gecombineerd met een hoog vruchtbaarheidscijfer tijdens de afgelopen decennia, heeft ervoor
gezorgd dat Nederland minder snel vergrijst dan landen
waar het vruchtbaarheidscijfer daalde en tegelijkertijd de
levensverwachting steeg, zoals Italië. In 2009 is in de
EU-27 als geheel 17% van de bevolking 65 jaar of ouder
(vergeleken met 9% in 1960). Landen met het grootste
percentage ouderen zijn Duitsland en Italië (rond de 20%).
De kleinste percentages zijn te vinden in Ierland en
Slowakije (Eurostat, 2011; WHO-HFA, 2011).
Aanzienlijke regionale verschillen in vergrijzing
De bovenstaande cijfers geven een landelijk beeld van het
aantal ouderen nu en in de toekomst. Voor veel regio’s
geldt een afwijkende situatie. Zo tellen nieuwe gemeenten
als Almere in verhouding weinig ouderen, terwijl de
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provincies

vergrijzing in regio’s als Zeeland en Groningen veel harder
gaat (zie figuur 2.1).

2.3 Levensverwachting
Gemiddeld leven 65-jarigen in Nederland nog bijna
twintig jaar
De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd is in
2010 voor mannen nog 17,6 jaar en voor vrouwen 20,8 jaar.
Vrouwen van 65 jaar leven dus gemiddeld 3,2 jaar langer
dan mannen. Gemiddeld hebben 65-jarigen nog 19,3 jaar
te leven (Van Duin & Garssen, 2010).
De levensverwachting stijgt
Tussen 2010 en 2050 neemt de levensverwachting van
65-jarige mannen met 3,5 jaar toe, van 17,6 naar 21,1 jaar.
Bij vrouwen bedraagt deze toename 2,8 jaar, van 20,8 naar
23,6 jaar. De levensverwachting op 80-jarige leeftijd
bedraagt in 2050 9,5 jaar voor mannen en 11,1 jaar voor

vrouwen (Van Duin & Garssen, 2010). De levensfase na het
65e jaar beslaat daarmee een steeds groter deel van het
leven; van slechts een tiende in 1970 tot een kwart in 2050.
De getalsverhouding tussen de werkzame bevolking en de
ouderen, dit wordt ook wel ‘grijze druk’ genoemd,
verschuift daarmee ook. Op dit moment is de grijze druk
ongeveer 25%: per 100 mensen tussen de 20 en 64 jaar zijn
er 25 mensen 65 jaar of ouder. De grijze druk zal oplopen
tot 47% in 2050 (Van Duin & Garssen, 2010). Op maat
schappelijk niveau heeft dat belangrijke sociaal
economische consequenties, bijvoorbeeld voor de druk
op de arbeidsmarkt, de bemensing van de zorg en de
betaalbaarheid van de pensioenen.
De resterende levensverwachting bij 65 jaar ligt
ongeveer op Europees gemiddelde
De levensverwachting voor een 65-jarige in Nederland ligt
voor zowel mannen als vrouwen net iets boven het
gemiddelde in de EU-27 (zie figuur 2.2). De resterende
levensverwachting bij 65 jaar is de afgelopen decennia bij
Nederlandse vrouwen verslechterd ten opzichte van
andere EU-landen.

Figuur 2.2 Trend in levensverwachting bij 65 jaar, voor
Nederland en de EU-27, 1980-2009 (Bron: WHO-HFA, 2011).  
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Tekstblok 2.1: Gevolgen vergrijzing overdreven door manier van berekenen
In de politiek en in het maatschappelijk debat wordt
de vergrijzing veelal als een last voor de samenleving
gezien. De zorg en de pensioenen dreigen door de
vergrijzing onbetaalbaar te worden. Ouderen zijn
hiervan de dupe, maar vooral ook de oorzaak.
Onlangs verscheen in Science het artikel ’Remeasuring
Aging’, waaruit een heel ander geluid klinkt (Sanderson
& Scherbov, 2010). De auteurs menen dat de huidige
voorspellingen van maatschappelijke kosten door de
vergrijzing op misleidende informatie worden
gebaseerd. Bij de huidige berekeningen wordt de
Old-Age Dependency Ratio (OADR) gebruikt. Deze
maat impliceert dat mensen vanaf hun 65e afhankelijk
zijn van de werkende bevolking. Er wordt dus
voorbijgegaan aan het feit dat veel mensen ook na hun
65e fit en gezond zijn en sterker nog: dat zij zich juist
nog zeer verdienstelijk maken voor de maatschappij,
bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg.
De auteurs pleiten daarom voor een nieuwe maat, de
Adult Disability Dependency Ratio (ADDR). Dit getal
drukt de verhouding uit tussen het aantal mensen dat
hulp nodig heeft en het aantal mensen dat hulp kan
geven. Deze maat houdt ook rekening met het feit dat
ouderen in toenemende mate gezond kunnen zijn op
latere leeftijd en met een langere levensduur. Als de
gevolgen van het ouder worden gebaseerd worden op

de ADDR, komt een getal uit de bus dat bijna vier vijfde
lager is dan bij berekeningen met de OADR (0,12 in
plaats van 0,53 in de voorspelling voor 2045-2050).
De waarde van ouderen voor de maatschappij wordt
steeds vaker erkend. Uit het World Alzheimer Report
2010 blijkt bijvoorbeeld dat mantelzorg onmisbaar is
om de dementiezorg betaalbaar te houden, zeker met
het oog op een kostenstijging van 70% voor de
komende 20 jaar die het RIVM becijferde (Wimo &
Prince, 2010). Een vijfde van de mantelzorgers in
Nederland is ouder dan 65 jaar (zie hoofstuk 3). Het
rapport beschrijft de wereldwijde economische impact
van dementie. Voor het eerst is hierbij de financiële
waarde van mantelzorg in de berekeningen meegenomen. Hieruit blijkt dat, als we mantelzorgers zouden
betalen voor zorg, de dementiezorg in rijke landen
67% duurder zou zijn. Nederland bespaart hierdoor
zo’n drie miljard euro per jaar op de dementiezorg.
Alzheimer Nederland vindt dat de overheid de enorme
waarde van mantelzorgers veel meer moet koesteren.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat bijna zes op de tien
mantelzorgers van dementerenden aanvullende
ondersteuning wil. Van deze mantelzorgers is 18%
dusdanig overbelast, dat het risico’s oplevert voor de
gezondheid van zowel de mantelzorger als de patiënt
(Zwaanswijk et al., 2009).
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Figuur 2.3 Levensverwachting bij 65 jaar per gemeente,
2005-2008 (Bron: CBS, gegevens bewerkt door het RIVM;
www.zorgatlas.nl).

Figuur 2.4 Levensverwachting en gezonde levensverwachting
voor mannen en vrouwen van 65 jaar in 2008 (Bron: CBS
StatLine, 2010).
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Geen grote regionale verschillen in resterende
levensverwachting op 65-jarige leeftijd
Er zijn in Nederland niet al te grote regionale verschillen in
levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Gemeenten met
een boven- danwel ondergemiddelde levensverwachting
liggen redelijk verspreid over het land (zie figuur 2.3).
Gemiddelde levensduur is niet zomaar te vertalen naar
individuele personen
In dit rapport doen we uitspraken over de gemiddelde
levensduur van bepaalde groepen ouderen. De spreiding
binnen die groepen is echter groot: er zijn grote individuele
verschillen. Vooraf is nooit precies te voorspellen wanneer
iemand zal overlijden. Wanneer het bijvoorbeeld bij
kwetsbare ouderen op één terrein mis gaat, gaat het vaak
snel verder bergafwaarts (Van Campen, 2011). Door achteraf
naar de periode vlak vóór het sterven te kijken, kunnen de
mensen in de omgeving vaak wel zien waar en hoe het
misging. Maar op het moment zelf is dat vaak niet goed te
zeggen; ook niet op grond van gemiddelden uit onderzoek.

2.4 Gezonde levensverwachting
Gezonde levensverwachting geeft nauwkeuriger beeld
van volksgezondheid
De levensverwachting is een goede algemene indicator van
de volksgezondheid van een land, maar geeft geen
informatie over de gezondheidstoestand waarin de
levensjaren worden doorgebracht. Om in de huidige tijd van
‘uitgestelde sterfte’ toch een goed beeld te geven van de
volksgezondheid, is daarom de gezonde levensverwachting
als aanvullende maat ontwikkeld (Bruggink et al., 2009).
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Vier soorten gezonde levensverwachting
De gezonde levensverwachting kan op verschillende
manieren worden geoperationaliseerd (Robine & Romieu,
1998). Het CBS gebruikt vier maten:
• De levensverwachting in goede ervaren gezondheid op
een bepaalde leeftijd is het aantal jaren dat een persoon
van die leeftijd naar verwachting (nog) zal leven in
goede ervaren gezondheid.
• De levensverwachting zonder chronische ziekten op
een bepaalde leeftijd is het aantal jaren dat een persoon
van die leeftijd naar verwachting (nog) zal leven zonder
chronische ziekten.
• De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen
op een bepaalde leeftijd is het aantal jaren dat een
persoon van die leeftijd naar verwachting (nog) zal leven
zonder lichamelijke beperkingen (Bruggink et al., 2009).
• De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid
(LGGG) op een bepaalde leeftijd is het aantal jaren dat
een persoon van die leeftijd naar verwachting (nog) zal
leven in goede geestelijke gezondheid. Voor de
berekening van de LGGG worden gegevens gebruikt uit
de MHI-5 (Mental Health Inventory-5), die de algemene
psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet.
Ruim de helft van de jaren na 65e jaar in goede ervaren
gezondheid
Vanaf hun 65e jaar leven mensen gemiddeld nog ruim
19 jaar (zie paragraaf 2.2). Daarvan brengen ouderen

gemiddeld 11 jaar door in goede ervaren gezondheid,
12 jaar zonder lichamelijke beperkingen, 4 jaar zonder
chronische ziekten en 17 jaar in goede geestelijke gezondheid (zie figuur 2.4).

2.5 Van zelfstandig tot hulpbehoevend
Een kleine groep ouderen woont niet zelfstandig
Op 1 januari 2008 woonden 113.000 personen van 65 jaar en
ouder in een verzorgings- of verpleeghuis (Verweij et al.,
2009). Dit betreft bijna 5% van alle 65-plussers en bijna 15%
van de 80-plussers. Vrouwen vormen de ruime meerderheid,
vooral in de hoogste leeftijdscategorieën. Een klein aandeel
van de ouderen woonde in een andere instelling, zoals een
psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting voor verstandelijke
gehandicapten. In totaal woonde het overgrote deel van de
ouderen (bijna 95%) zelfstandig. In dit rapport gaat zoals
gezegd de meeste aandacht uit naar deze groep.
Het grootste deel van de ouderen is redelijk zelfstandig
Er zijn enkele ongemakken die bij grote groepen ouderen
voorkomen, zoals achteruitgaande ogen. Maar dat is vaak
met hulpmiddelen eenvoudig op te lossen. Zo dragen
bijna alle ouderen een bril of contactlenzen (zie hoofdstuk
6). Fysieke hulpmiddelen, zoals een stok of rollator,
kunnen ook zo worden gezien. Ongeveer 80% van de
ouderen slikt voorgeschreven medicijnen. In veel gevallen
niet voor een specifieke ziekte, maar vooral ter voor
koming of vermindering van klachten als hoge bloeddruk
of slapeloosheid. Het grootste deel van de ouderen is,
eventueel met medicijnen of hulpmiddelen, in staat voor
zichzelf te zorgen. Over die groep ouderen gaat dit rapport
vooral.
Tussen gezond en ziek: kwetsbare ouderen
Midden in die glijdende schaal tussen die twee uitersten –
de zelfstandige gezonden en de zorgbehoevende zieken
– is er een tussengroep. Er zijn verschillende benamingen
voor, zoals ‘kwetsbare ouderen’ (Van Campen, 2011), of
frail elderly. Het gaat dan om een groep die zelfredzaam is,
maar die wel een vergrote kans loopt om binnen
afzienbare tijd zorgafhankelijk te worden. Oorzaken zijn
van verschillende aard: beginnende dementie, een zieke
mantelzorger, een val van de trap, verhuizing van
kinderen, et cetera. Deze kwetsbare ouderen vormen,
naast de gezonde ouderen, een belangrijke doelgroep in
dit rapport. Een deel van hen ontvangt een vorm van
extramurale zorg, ook wel ‘zorg zonder verblijf’ genoemd.
Een vijfde van de ouderen ontvangt zorg zonder verblijf
In 2007 ontving een half miljoen ouderen zorg zonder
verblijf (CBS StatLine, 2010). Dit is circa 20% van alle
ouderen. Bijna drie kwart van de ouderen met zorg zonder
verblijf ontvangt huishoudelijke hulp. De helft hiervan
ontvangt alleen huishoudelijke hulp, de andere helft

ontvangt huishoudelijke hulp in combinatie met
verpleging en/of verzorging. Een kwart van de ouderen die
gebruik maakt van zorg zonder verblijf ontvangt alleen
verpleging en/of verzorging (zie ook hoofdstuk 6).
Verschuiving van zorg met verblijf naar zorg zonder
verblijf
Er is een duidelijke verschuiving van zorg met verblijf naar
zorg zonder verblijf bij ouderen (zie ook hoofdstuk 6).
Ondanks de vergrijzing is tussen 1995 en 2010 het aantal
ouderen dat in een verpleeg- of verzorgingshuis woont
gedaald. Het aantal ouderen dat zorg zonder verblijf
ontvangt is in deze periode gestegen. Het wordt overigens
steeds lastiger om een strikt onderscheid aan te brengen
tussen zorg zonder verblijf en zorg met verblijf, onder
andere door ontwikkelingen in woonzorgconcepten en
technologie.

2.6 Cijfers over ouderen in perspectief
Dé oudere bestaat niet
Zoals dé Nederlander niet bestaat, bestaat ook dé
Nederlandse oudere niet. Er zijn grote onderlinge
verschillen. Denk aan sportieve echtparen die de ene na de
andere reis maken, mensen die dag en nacht voor hun
zieke partner zorgen en hulpbehoevende dementerende
bewoners van een verpleeghuis. Dat betekent dat
algemeen geldende uitspraken over dé oudere niet
mogelijk zijn. Die zult u in dit rapport dan ook vrijwel niet
aantreffen. In deze paragraaf bekijken we het diffuse
begrip ‘ouderen’ van verschillende kanten en plaatsen we
de voorgaande cijfers in perspectief. We laten een
genuanceerder beeld zien van deze groep, hoe dit beeld in
het verleden veranderde en hoe het in de toekomst
opnieuw zal veranderen.
Generatie ouderen verandert
Ouderen vormen, net als jongeren of andere leeftijds
groepen, een zich steeds vernieuwende doelgroep voor
beleid. En in die zich vernieuwende doelgroep zijn
generatiewisselingen te zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor
het aandeel mensen dat actief is binnen een kerk. De
ontkerkelijking onder jongeren en jongvolwassenen in de
laatste decennia leidde tot vergrijzing van de kerkelijke
groeperingen. Op termijn zal de ontkerkelijking ook bij
ouderen veel zichtbaarder worden. Datzelfde geldt ook
voor de genoten opleiding; nieuwe generaties ouderen zijn
gemiddeld hoger opgeleid en in veel gevallen beter
bekend met de nieuwe (sociale) media.
Wij zijn zelf de ouderen van 2050
In dit rapport gaan we niet alleen in op de ouderen van
2011, maar ook op de ouderen in de toekomst, zeg 2020 of
2050. Bij het kijken in de toekomst treedt bij ons als
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schrijvers, en bij u als professionele lezer, een interessante
perspectiefwisseling op. Als we het hebben over de
ouderen van 2011, maken wij daar als schrijvers en
professionele lezers geen deel van uit. Het gaat over
anderen, waarvan sommigen dichtbij, zoals ouders en
grootouders. Maar dat verschuift in de toekomst
scenario’s. Hoe verder we de toekomst in kijken, hoe
groter de kans dat we het (ook) over ons zelf hebben. Van
de huidige beroepsbevolking van 2011 zal in 2050 vrijwel
iedereen deel uitmaken van de doelgroep van dit rapport,
of zijn overleden. En dat geldt dus ook voor u en voor ons.
Daarmee komen we ook op de vraag of de oudere van
2050 nog dezelfde zal zijn als die van 2011. We verwachten
van niet. Net zoals degenen die op dit moment 65 worden,
ook wel aangeduid als de babyboomgeneratie, waar
schijnlijk anders ouder worden dan de ouderen die zijn
geboren vlak vóór de Tweede Wereldoorlog, of nog eerder.
De pensionering als start van een tweede jeugd?
De stijgende levensverwachting heeft ook op individueel
niveau consequenties. Iemand die 65 werd in 1970, had
gemiddeld nog 15 jaar voor de boeg. Inmiddels is dat
opgelopen tot 19 jaar en dat stijgt nog verder tot 22 jaar in
2050. Dat is een zeer lange periode. En omdat tot op heden
het werkzame leven na het bereiken van de 65-jarige
leeftijd voor de meesten voorbij is, en doorgaans ook de
eventuele kinderen het huis uit zijn, is het een periode met
minder verantwoordelijkheden en – mits de gezondheid dat
toelaat – dus ook veel vrijheid. Voor veel mensen die dit jaar
65 worden in een goede gezondheid, geldt niet dat ze het
rustig aan gaan doen. Integendeel: voor een deel van hen
begint een soort tweede jeugd. Ze benutten de mogelijk
heden om (alsnog) te gaan reizen, te gaan studeren of een
hobby te ontwikkelen. Deze ouderen zijn te vergelijken met
de jongere generatie van deze tijd; ze hebben geen
verplichtingen en zijn financieel in staat om te consumeren
(Vollebergh, 2008). Het is daarom ook commercieel een
zeer interessante doelgroep. Het gaat vooral over deze
groep als er in rapporten wordt geschreven over
maatschappelijk actief of succesvol ouder worden.
Is een 65-jarige in 2050 nog een oudere?
Zoals gezegd, zijn ouderen in dit rapport gedefinieerd als
mensen van 65 jaar en ouder. Dit is geen vaststaande
definitie. Deze leeftijdsgrens is gekoppeld aan de
pensioengerechtigde leeftijd. Het is de vraag of deze
definitie ook in 2050 nog gehanteerd wordt. De pensioen
gerechtigde leeftijd zal de komende jaren immers gaan
stijgen. Als dit rapport in 2050 zou zijn geschreven,
behoorden mensen waarschijnlijk pas tot de groep
ouderen als ze 70 worden.
Een levenfase van terugblikken en betekenis geven
In de levensfase na het 65e jaar komt de eindigheid van
het leven ineens veel dichterbij, al is dat uit de kille cijfers
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niet zomaar te halen. Niet alleen ouders en grootouders
sterven, of zijn gestorven, maar nu zijn het ook steeds
vaker vrienden en leeftijdsgenoten die overlijden. Door de
naderende dood is dit ook een levensfase van terugkijken
en de balans opmaken. Het is een fase waarin mensen met
zingevingsvragen worstelen en op zoek gaan naar
antwoorden (zie tekstblok 5.2). Ook gaan mensen
nadenken over wensen rondom hun eigen levenseinde. Dit
zijn de onderwerpen die er voor ouderen echt toe doen.
Tot slot: de oudere als zorgverlener
In dit rapport zullen we uitgebreid ingaan op ziekten,
beperkingen en zorggebruik van ouderen. Maar dat beeld
moet wel wat genuanceerd worden. Immers: met veel van
de mensen boven de 65 jaar gaat het gewoon goed. Een
groot deel van hen speelt een belangrijke maatschappelijke
rol. Zo verleent een kwart van de ouderen informele zorg.
Anders gezegd: er zijn onder ouderen minstens zo veel
ouderen die informele zorg verlenen als ouderen die
AWBZ- of Wmo-zorg ontvangen. En met de verdere
vergrijzing zal het aantal en aandeel maatschappelijk
actieve ouderen nog verder stijgen. Dat is misschien wel de
belangrijkste uitdaging voor beleid: die verborgen
maatschappelijke rol van ouderen zichtbaar maken en
ouderen daarin praktisch ondersteunen.

3
Maatschappelijke
participatie en
kwaliteit van leven
Nikkie Post

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan maatschappelijke participatie en
kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen
centraal. Zoals in de inleiding is geschetst, zijn dit
belangrijke doelen van het ouderenbeleid dat gericht is op
het bevorderen van gezond ouder worden.
Paragraaf 3.2 gaat in op de deelname van ouderen in twee
vormen van maatschappelijke participatie: vrijwilligerswerk
en het verlenen van hulp aan familie en bekenden. We
besteden aandacht aan de toekomstige ontwikkelingen op
deze terreinen en gaan in op factoren die bepalend zijn voor
participatie. In paragraaf 3.3 beschrijven we hoe ouderen
hun kwaliteit van leven ervaren en wat hierop van invloed is.

3.2 Maatschappelijke participatie
Maatschappelijke participatie is een containerbegrip.
Hieronder kan een veelheid aan activiteiten vallen,

variërend van deelname aan arbeid tot lidmaatschap van
een kerk. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt in
verschillende vormen van participatie (Hoeymans, 2009;
Broese van Groenou & Deeg, 2006). Deze zijn grofweg in
te delen in participatievormen die zich richten op zelf
ontplooiing en vormen die expliciet gericht zijn op het
leveren van een bijdrage aan de maatschappij. Bij vormen
van participatie gericht op zelfontplooiing kan gedacht
worden aan het bezoeken van een theater of het
onderhouden van sociale contacten. Een voorbeeld van
een participatievorm die gericht is op het leveren van een
bijdrage aan de maatschappij, is het doen van
vrijwilligerswerk.
Onder maatschappelijke participatie wordt in dit rapport
verstaan: het doen van vrijwilligerswerk en het verlenen
van hulp aan familie en bekenden. Betaald werk is hierbij
uitgesloten.
Voor zowel vrijwilligerswerk als zorg aan familie en
bekenden zijn verschillende definities in omloop. Deze
gaan van breed naar smal en hebben grote invloed op de
hoogte van deelnamepercentages. Voor vrijwilligerswerk
hanteren we hier een smalle definitie, waarbij we
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hoofdzakelijk kijken naar vrijwilligerswerk in georganiseerd
verband. Voor hulp aan familie en bekenden brengen we
een tweedeling aan in:
• mantelzorg: hulp aan huisgenoten, familie, vrienden,
kennissen, collega’s en buren die een hulpbehoefte
hebben als gevolg van ziekte of handicap. Het gaat
hierbij om zorg die voortkomt uit onderlinge relaties
(Oudijk et al., 2010). Zorg in het kader van een beroep en
vrijwilligerswerk zijn uitgesloten. Bij mantelzorg gaat het
vaak om huishoudelijke hulp, maar persoonlijke
verzorging en psychosociale begeleiding vallen ook
onder de definitie. We leggen hier de nadruk op de
groep mantelzorgers die lang en/of intensief hulp geven.
Veel van het beleid gericht op mantelzorgondersteuning
richt zich op deze groep.
• informele hulp: onbetaalde hulp aan familie en
bekenden buiten het eigen huishouden in de afgelopen
vier weken voorafgaand aan het onderzoek in nietgeorganiseerd verband (Van Herten, 2008). Het gaat bij
deze definitie dus niet alleen om hulp aan mensen met
gezondheidsproblemen en de zorg voor deze groep.
Zowel qua doelgroep als qua type hulp verschillen
mantelzorg en informele zorg dus van elkaar. Er zit echter
ook overlap in de gehanteerde definities. Vandaar dat
cijfers over mantelzorg en informele hulp niet automatisch
bij elkaar opgeteld mogen worden.

3.2.1 Omvang participatie
Een derde van de ouderen actief in vrijwilligerswerk
In 2008 was ongeveer een derde van de ouderen (bijna
800.000 ouderen) actief in enige vorm van georganiseerd
vrijwilligerswerk (CBS StatLine, 2010). Binnen de groep
ouderen zijn het vooral de jongste ouderen die relatief veel
vrijwilligerswerk verrichten (zie figuur 3.1). Met 41% wijkt
het percentage ouderen dat vrijwilligerswerk verleent,
nauwelijks af van de percentages in de leeftijdsgroepen
onder de 65 jaar. Na het 75e levensjaar neemt het
percentage vrijwilligers relatief sterk af.
Kwart van de ouderen verleent informele hulp
Ruim een kwart van de ouderen (bijna 650.000 ouderen)
verleende in 2008 informele hulp aan vrienden, kennissen
of buren (CBS StatLine, 2010). Het percentage ouderen dat
hulp verleent, ligt hiermee iets onder dat van de
18-64-jarigen. Ook hier geven de jongste ouderen vaker
informele hulp dan de oudste ouderen.
Een vijfde van de volwassen mantelzorgers die lang of
intensief hulp geeft, is 65-plusser
Een vijfde van de 2,6 miljoen volwassen mantelzorgers die
in 2008 meer dan drie maanden, dan wel meer dan acht
uur per week hulp geeft, is 65 jaar of ouder. Binnen de
groep ouderen zijn het vooral de ouderen in de leeftijd
22 | Gezond ouder worden in Nederland

Figuur 3.1 Percentage ouderen dat maatschappelijk
participeert per leeftijdsgroep in 2008 (Bron: CBS StatLine).
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65-74 jaar die relatief vaak mantelzorg verlenen (Oudijk et
al., 2010). Dit doen zij twee keer zo vaak als de 75-plussers.
Oudere mantelzorgers verlenen vaak hulp aan hun
(chronisch) zieke partners of hun zeer oude ouders (De
Boer et al., 2008). Dit type hulp is vaak langdurig van aard
en intensief, waardoor oudere mantelzorgers een
verhoogde kans lopen op overbelasting.
Vrouwen verlenen vaker mantelzorg aan familie en
bekenden dan mannen
Vrouwen verlenen vaker mantelzorg aan familie en
bekenden buiten het huishouden dan mannen (Sadiraj et
al., 2009). Dit verschil tussen mannen en vrouwen hangt
samen met de omvang van het sociale netwerk. Vrouwen
hebben vaker wat grotere netwerken dan mannen,
waardoor de kans toeneemt dat er een hulpbehoevende
buiten het eigen huishouden in het netwerk aanwezig is.
Mannen (van 60 jaar en ouder) besteden echter wel meer
tijd aan het verlenen van mantelzorg binnen het huis
houden, al is het verschil met vrouwen klein (De Boer & De
Klerk, 2006). Gemiddeld geven mannelijke mantelzorgers
bijna negen uur per week zorg tegenover zeven uur door
vrouwelijke mantelzorgers in dezelfde leeftijd. Mannen
van 55 jaar en ouder verrichten ook vaker vrijwilligerswerk
dan vrouwen in dezelfde leeftijd (Hoeymans et al., 2005;
Broese van Groenou, 2007).
Hoogopgeleiden participeren vaker dan laagopgeleiden
in vrijwilligerswerk
Hoogopgeleide ouderen participeren vaker in enige vorm
van vrijwilligerswerk dan laagopgeleide ouderen (Penninx
et al., 2008; Dekker et al., 2007). Eenzelfde patroon zien

Figuur 3.2 Percentage ouderen dat informele hulp geeft naar
leeftijd, 1997-2004 (Bron: CBS StatLine).

Figuur 3.3 Percentage mantelzorgers die langdurig en/of
intensief hulp geven verdeeld over leeftijdsgroepen in 2001 en
2008 (Bron: Oudijk et al., 2010).
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we ook terug bij volwassenen tot 65 jaar. Bij mantelzorg
zijn de resultaten minder eenduidig. Zo zijn er studies die
erop wijzen dat hoogopgeleide mantelzorgers vaker zorg
verlenen, terwijl andere onderzoeken deze relatie niet
aantonen (Sadiraj et al., 2009; De Boer et al., 2009;
Hoeymans et al., 2005). Ook burgerlijke staat speelt een
rol bij maatschappelijke participatie. Alleenstaande
ouderen (55-plus) zijn minder vaak actief in vrijwilligerswerk dan degenen met een partner (Hoeymans et al.,
2005; Broese van Groenou, 2007). Het geven van mantelzorg is daarentegen niet afhankelijk van de burgerlijke
staat (Hoeymans et al., 2005).

3.2.2 Trends in participatie
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gaan spelen in de tijdsbesteding van deze groep (Dekker et
al., 2007). Dit kan zijn weerslag hebben op de tijd die
ouderen besteden aan vrijwilligerswerk. Daarom dient de
verwachte stijging met enige voorzichtigheid
geïnterpreteerd te worden.
Licht stijgende trend in informele hulp door ouderen
Het percentage ouderen dat in de periode 1997-2004
informele hulp verleende, neemt licht toe (niet in figuur).
Dit komt vooral doordat ouderen in de leeftijd van 65-74
jaar meer informele hulp zijn gaan verlenen. Het percentage 75-plussers dat hulp geeft aan bekenden buiten het
huishouden, is vrij constant gebleven (zie figuur 3.2).

Trend in vrijwilligerswerk is niet eenduidig
Het is onduidelijk of er de laatste jaren meer of minder
ouderen vrijwilligerswerk zijn gaan verrichten. Sommige
onderzoeken laten hoofdzakelijk een stijgende trend zien,
andere vooral een dalende trend (CBS StatLine, 2010; Van
Campen, 2008). De variatie is deels te verklaren door
verschillende onderzoeksperioden, waardoor het complex
is om studies met elkaar te vergelijken.

Aandeel oudere mantelzorgers neemt tussen 2001 en
2008 licht toe
Uit een onderzoek van het SCP blijkt dat ouderen ten
opzichte van jongere leeftijdsgroepen tussen 2001 en 2008
vaker mantelzorg zijn gaan verlenen die intensief en/of
langdurig van aard is (zie figuur 3.3). Dit aandeel is
toegenomen van 13% in 2001 naar 20% in 2008. Vooral bij
65-74-jarigen is het aandeel mantelzorgers dat intensieve
en/of langdurige zorg verleent, vrij sterk gestegen.

Percentage ouderen in vrijwilligerswerk stijgt naar
verwachting tot 2015 licht
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verwacht op
basis van demografische ontwikkelingen dat het
percentage 65-74-jarigen dat tot en met 2015 enige vorm
van vrijwilligerswerk verricht, licht zal stijgen. Hierbij
plaatst het SCP de kanttekening dat betaalde arbeid en
mantelzorg naar verwachting een steeds grotere rol zullen

Verschillende verklaringen voor leeftijdsverschillen in
participatie
Bij zowel mantelzorg als informele zorg kan het verschil in
participatie tussen de leeftijdsgroepen mogelijk verklaard
worden door het feit dat ouders van de oudste ouderen
meestal zijn overleden. Maar mogelijk ook doordat de
oudste ouderen vaker last hebben van ernstige beper
kingen die hen hinderen bij het verlenen van hulp. Al
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betekent dit niet dat mensen met beperkingen geen hulp
kunnen geven. Zo is bekend dat een vijfde deel van de
oudere mantelzorgers gezondheidsproblemen ervaart
(De Boer et al., 2009).
Verwachting toename mantelzorgers onder ouderen
Ouderen zullen in de toekomst een grotere rol gaan spelen
bij mantelzorg. Het percentage ouderen dat mantelzorg
verleent, neemt volgens schattingen van het SCP tot 2030
toe, terwijl dit bij de volwassenen onder de 65 jaar afneemt
(Sadiraj et al., 2009). De stijging hangt samen met de
toename van de omvang van het aantal ouderen in de
totale bevolking. Ook is er een verschuiving in het type zorg
te zien. Ouderen gaan vaker huisgenoten helpen en minder
vaak familie en bekenden buiten het huishouden. Uit
eerder onderzoek van het SCP voor de periode 2005 tot
2020 blijkt dat binnen de groep ouderen vooral het aandeel
mantelzorgers onder 75-plussers stijgt (De Boer, 2007).
Binnen de groep ouderen zijn het echter de 65-74-jarigen
die qua omvang de grootste groep mantelzorgers vormen.
In 2020 wordt de omvang van deze groep geschat op
300.000 personen. Vergeleken met andere leeftijdsgroepen
is dit één van de grootste groepen mantelzorgers in de
bevolking. De grootste groep mantelzorgers is die van de
45-54-jarigen. In 2020 zijn er naar schatting ruim 400.000
mantelzorgers in deze leeftijdsgroep.

3.2.3 Factoren die van invloed zijn op
participatie
Participatie hangt af van behoefte en mogelijkheden
Of iemand deelneemt aan vrijwilligerswerk of mantelzorg,
hangt af van meerdere aspecten. Allereerst moet men in
staat zijn om deel te nemen. Dit ‘in staat zijn om te
participeren’ omvat zowel gezondheid als persoonlijke
capaciteiten (waaronder de manier waarop iemand
omgaat met stress) en omgevingsaspecten. Tevens is het
van belang dat de verhouding tussen vrije tijd en
verplichtingen voldoende ruimte laat om tijd aan
vrijwilligerswerk of mantelzorg te kunnen besteden.
Daarnaast moet men een behoefte hebben om deel te
nemen. Religie wordt bijvoorbeeld gezien als een
belangrijke factor in dit kader, omdat het indicatief zou zijn
voor de bereidheid om te participeren (Suanet et al.,
2009). Specifiek voor mantelzorg geldt dat de behoefte
om mantelzorg te verlenen sterk samenhangt met de
aanwezigheid van een hulpbehoevende in het sociale
netwerk (Sadiraj et al., 2009; De Boer et al., 2009). Een
ervaren participatieprobleem ontstaat als de wens om te
participeren afwijkt van de mogelijkheid die men hiertoe
heeft (Terwee et al., 2010). Juist voor ouderen, die vaak te
maken krijgen met gezondheidsproblemen, zijn de
mogelijkheden om te participeren over het algemeen
beperkter dan voor andere leeftijdsgroepen. Zij lopen dus
een groter risico op participatieproblemen.
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Ziekten en beperkingen belangrijke obstakels voor
participatie
Bepaalde ziekten doen de kans op participatie sterk
afnemen, blijkt uit onderzoek onder 55-plussers. Van
beroerte, kanker, hart- en vaatziekten en psychische
stoornissen is dit aangetoond. Deze laatste groep,
waaronder depressie, angststoornissen en cognitieve
stoornissen vallen, hebben een relatief groot belem
merend effect (Hoeymans et al., 2005).
Niet zozeer ziekten, als wel de gevolgen van ziekten blijken
de voornaamste obstakels voor participatie. Het gaat
daarbij vooral om lichamelijke beperkingen.
Maar het hebben van een beperking wil niet automatisch
zeggen dat men niet participeert. Het al dan niet deel
nemen lijkt samen te hangen met de aard en ernst van de
beperking, de toegankelijkheid van de samenleving en hoe
men de ziekte of beperking ervaart (ziekteperceptie)
(Sadiraj et al., 2009; Cardol et al., 2008; De Klerk, 2007).
Voor het bevorderen van participatie zijn er dus meerdere
aangrijpingspunten, waaronder de preventie van ziekten
en het verminderen van of leren omgaan met
beperkingen. Daarnaast kan het bevorderen van de
toegankelijkheid van de samenleving een stimulans zijn
voor participatie. Het ondersteunen van mensen met een
beperking is een belangrijk doel van de Wet maatschap
pelijke ondersteuning (Wmo) en komt in het hoofdstuk
over zorg aan bod. De Wmo speelt ook een belangrijke rol
bij het ondersteunen van mantelzorgers. In hoofdstuk 4
wordt ingegaan op veelvoorkomende ziekten en
beperkingen bij ouderen.
Tussen participatie en gezondheid bestaat een
wederkerig verband
In deze paragraaf is primair gekeken naar de invloed van
gezondheid op participatie. Hieruit blijkt dat meerdere
factoren van invloed zijn op de keuze om deel te nemen. Er
zijn ook mensen met gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld
mensen met lichamelijke beperkingen, die mantelzorg
verlenen en vrijwilligerswerk doen (Van den Brink-Muinen
et al., 2009). Een goede gezondheid is geen garantie op
participatie; het vergroot alleen de kans. Bovendien is er
sprake van een wisselwerking. Participatie kan ook van
invloed zijn op gezondheid en geluk (Ruijsbroek &
Droomers, 2008; De Boer et al., 2009).

3.3 Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven kan heel breed worden opgevat, zodat
vrijwel alles wat van invloed is op de levensstandaard en de
beleving daarvan onder de definitie valt (Bijl et al., 2009).
Te denken valt bijvoorbeeld aan de beleving van geluk. In
dit rapport hanteren wij een nauwere definitie die de
nadruk legt op de rol van gezondheid bij het functioneren.
Dit wordt ook wel gezondheidsgerelateerde kwaliteit van
leven genoemd. Onder kwaliteit van leven verstaan we in

Figuur 3.4 Percentage personen met een goede lichamelijke
kwaliteit van leven naar leeftijd in 2007 (Bron: POLS gezondheid
en welzijn).

Figuur 3.5 Percentage personen met een goede psychische
kwaliteit van leven naar leeftijd in 2007 (Bron: POLS gezondheid
en welzijn).
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dit rapport: ‘het functioneren van personen op fysiek,
psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie
daarvan’ (Sprangers, 2009a). Naast het feitelijke en
objectief vast te stellen functioneren, gaat het ook om de
ervaring van het functioneren.
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven kan met
verschillende vragenlijsten gemeten worden. De keuze
voor de vragenlijst is afhankelijk van het doel van het
onderzoek. In dit rapport kiezen wij voor de Medical
Outcomes Study 12-Item Short Form Health Survey (SF-12),
omdat dit een veelgebruikt en gevalideerd instrument is
dat een algemeen beeld geeft van een totale populatie
(ziek en niet ziek). Dit instrument kent twee domeinen, te
weten lichamelijke en psychische kwaliteit van leven. Bij
lichamelijke kwaliteit van leven ligt de nadruk op fysiek
functioneren en pijn, terwijl bij psychische kwaliteit van
leven de focus ligt op mentale gezondheid en welbevinden.
Voor beide domeinen gelden afkappunten die aangeven
bij welke score er gesproken kan worden van een minder
goede kwaliteit van leven. Voor lichamelijke kwaliteit van
leven is dat een score van 50 of minder en bij psychische
kwaliteit van leven is dat een score van 42 of minder (Ware
et al., 1995). Een score boven 42 betekent dat men
tevreden is over de kwaliteit van leven. In de rest van dit
stuk wordt dit goede kwaliteit van leven van genoemd.

3.3.1 Stand van zaken kwaliteit van leven
Ruim de helft van de ouderen ervaart een goede
lichamelijke kwaliteit van leven
In 2007 waren er in Nederland ruim 1 miljoen ouderen die
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aangaven een goede lichamelijke kwaliteit van leven te
hebben (POLS gezondheid en welzijn, 2007; CBS StatLine,
2010). Dat is bijna de helft van de totale groep ouderen die
zelfstandig woont. Met het stijgen van de leeftijd neemt
het percentage mensen dat een goede lichamelijke
kwaliteit van leven rapporteert af. Zo rapporteerde 54%
van de 65-74-jarigen een goede kwaliteit van leven en
minder dan 30% van de 75-plussers (zie figuur 3.4). Na het
75e levensjaar neemt het aantal mensen dat een goede
lichamelijke kwaliteit van leven ervaart substantieel af. Ter
vergelijking: onder twintigers en dertigers ervaart
ongeveer vier op de vijf mensen een goede lichamelijke
kwaliteit van leven.
Circa 90% van de ouderen ervaart een goede psychische
kwaliteit van leven
Ongeveer 90% van de ouderen rapporteerde in 2007 een
goede psychische kwaliteit van leven. Binnen de groep
ouderen zijn het vooral de 65-74-jarigen die relatief vaak
een goede psychische kwaliteit van leven ervaren (zie figuur
3.5). Al zijn de verschillen tussen deze leeftijdsgroep en de
75-plussers minimaal. Opvallend is dat ouderen ten opzichte
van jongere leeftijdsgroepen geen sterke achteruitgang
laten zien in psychische kwaliteit van leven, in tegenstelling
tot lichamelijke kwaliteit van leven. Het percentage
75-plussers met een goede psychische kwaliteit van leven
ligt op vrijwel hetzelfde niveau als dat van de mensen onder
de 65 jaar. Mannen van 65 jaar en ouder ervaren op zowel
psychisch als lichamelijk terrein vaker een betere kwaliteit
van leven dan vrouwen van dezelfde leeftijd (CBS StatLine,
2010). De groep ouderen wijkt hiermee niet af van de gehele
bevolking (Sprangers et al., 2009b).
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Tabel 3.1 Overzicht van factoren die van invloed zijn op kwaliteit van leven (Bronnen: Vilans, 2010; Puts et al., 2007; Hoeymans et al.,
2010; Sprangers et al., 2009c)a.
Kenmerken van gezondheid en
Persoonsgebonden
Persoonsgebonden
Kenmerken sociale
Kenmerken van
zorg
kenmerken
stressoren
relaties
omgeving
Ervaren gezondheid
Sociaaleconomische
Verlies van partner
Sociale steun
Voorzieningen in
Lichamelijke en psychische
status
Verlies van baan
Sociale netwerken
woning en
aandoeningen
Persoonlijkheidsleefomgeving
Beperkingen
kenmerken
Perceptie van
Participatieproblemen als gevolg
Vaardigheden
leefomgeving
van beperkingen
Attituden
Zorggebruik
Coping
Leefstijl
Medicijn- en hulpmiddelengebruik
Ernst en aard van chronische ziekte
a

Niet alle bronnen hebben specifiek betrekking op ouderen.

Hoogopgeleiden ervaren vaker een goede lichamelijke
kwaliteit van leven
Ouderen met een hoge opleiding ervaren vaker een goede
lichamelijke kwaliteit van leven dan leeftijdsgenoten met
een lage opleiding. Van de ouderen met een hbo- of
universitair opleidingsniveau heeft 57% een goede lichame
lijke kwaliteit van leven, terwijl dit voor mensen met alleen
basisonderwijs ruim 34% is (Van Gool et al., 2009a). Dit
patroon is ook terug te zien bij volwassenen tussen de 25 en
65 jaar. Voor de psychische kwaliteit van leven bij ouderen
zijn er geen (significante) verschillen naar opleidingsniveau.
Bij volwassenen van 25-64 jaar is er meer variatie te zien.
Volwassenen met alleen basisonderwijs hebben vaker een
minder goede psychische kwaliteit van leven dan volwas
senen die hbo- of universitair onderwijs hebben gevolgd.

3.3.2 Trend in kwaliteit van leven
Trend goede kwaliteit van leven is stabiel in periode
2001-2007
In de periode 2001-2007 is het percentage ouderen dat
een goede kwaliteit van leven ervaart, vrijwel stabiel
gebleven. Dit geldt zowel voor de lichamelijke als voor de
psychische kwaliteit van leven. Het percentage ouderen
dat een goede psychische kwaliteit van leven ervaart, ligt
rond de 90%. Het percentage ouderen met een goede
lichamelijke kwaliteit van leven ligt lager en schommelt
licht tussen de 40 en 45% (POLS gezondheid en welzijn,
2007).

3.3.3 Factoren die van invloed zijn op de
kwaliteit van leven
Vijf groepen factoren van invloed op kwaliteit van leven
De aanwezigheid van ziekten en beperkingen speelt een
belangrijke rol bij kwaliteit van leven. Wanneer men te
maken krijgt met gezondheidsproblemen, neemt de kans
op een verminderde kwaliteit van leven toe. De aard en
ernst van een ziekte of beperking zijn daarbij belangrijke
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aspecten. Maar het gaat bij kwaliteit van leven ook om de
subjectieve beleving van het functioneren en die kan bij
mensen met eenzelfde ziekte verschillen. Ingrijpende
levensgebeurtenissen, maar bijvoorbeeld ook de
aanwezigheid van sociale steun, kunnen van invloed zijn
op de beleving. Tabel 3.1 geeft een overzicht van vijf
groepen factoren waarvan bekend is dat deze de kwaliteit
van leven kunnen beïnvloeden. De factoren zijn
onderverdeeld in: kenmerken van gezondheid en zorg,
persoonsgebonden kenmerken, persoonsgebonden
stressoren, kenmerken van sociale relaties en kenmerken
van de omgeving. Daarnaast zijn er nog demografische
kenmerken als leeftijd en geslacht die een rol kunnen
spelen. We stippen deze factoren hier slechts kort aan. In
de rest van het rapport werken we een groot deel van deze
factoren verder uit. In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op de
impact van (ouderdoms)ziekten op de levensjaren die in
gezondheid worden doorgebracht. In latere hoofdstukken
komen ook determinanten van gezondheid aan bod, zoals
sociale steun en kenmerken van de fysieke omgeving.
Kwaliteit van leven is moeilijk te voorspellen
Over het relatieve belang van factoren die van invloed zijn
op de kwaliteit van leven van ouderen is nog vrij weinig
bekend. Wat voor de ene oudere geldt, hoeft voor andere
ouderen niet te gelden. Zoals we gezien hebben in
hoofdstuk 2, is de groep ouderen zeer gevarieerd. Er zijn
echter aanwijzingen dat voor sommige groepen ouderen
bepaalde factoren belangrijker zijn dan voor andere. Zo
blijkt uit meerdere onderzoeken dat ouderen die kwetsbaar
zijn, de grootste waarde hechten aan sociale contacten voor
hun kwaliteit van leven (Puts et al., 2007; Van Campen, 2011).
Niet-kwetsbare ouderen noemen juist een goede gezond
heid als belangrijkste determinant voor kwaliteit van leven.

4
Beperkingen en
ziekten
Martin Gommer en Eveline van der Wilk

4.1 Inleiding
Naarmate men ouder wordt, neemt zowel de kans op het
hebben van een chronische ziekte als de kans op het krijgen
van een – in beginsel – niet-chronische ziekte, zoals
bepaalde infectieziekten, toe. Ziekte gaat vaak gepaard met
het hebben van één of meer beperkingen. In dit hoofdstuk
beschrijven we de gezondheid van ouderen aan de hand
van beperkingen en ziekten. Ondanks de verhoogde kans
op ziekte voelt een groot deel van de zelfstandig wonende
Nederlandse ouderen zich gezond. Van de 65-74-jarigen
voelt 70% van de mannen en 63% van de vrouwen zich
gezond of zeer gezond. Bij de 75-plussers is dat 63% van de
mannen en 50% van de vrouwen (Deeg, 2009).
In paragraaf 4.2 geven we een overzicht van het aandeel
ouderen dat een lichamelijke beperking ervaart of een
cognitieve beperking heeft. Vervolgens presenteren we in
paragraaf 4.3 de ziekten en aandoeningen die het meest
voorkomen onder ouderen. Ook wordt een verband gelegd
tussen beperkingen en ziekten, en tussen ziekten en het
verlies van jaren in gezondheid dat aan afzonderlijke
ziekten is toe te schrijven. Verder geven we een overzicht
van de ziekten die bij ouderen het grootste verlies van
levensjaren in gezondheid veroorzaken. We sluiten af met
de belangrijkste doodsoorzaken bij ouderen en toekom-

stige ontwikkelingen op het gebied van ziekten en
aandoeningen. De epidemiologische cijfers die ten
grondslag liggen aan de informatie in deze paragraaf, staan
in bijlage 3. In paragraaf 4.4 gaan we kort in op de oorzaken
van ziekten en beperkingen. Deze worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 5: determinanten van gezondheid.

4.2 Beperkingen
Onderscheid lichamelijke en cognitieve beperkingen
Beperkingen kunnen zowel lichamelijk als cognitief van
aard zijn. Lichamelijke beperkingen zijn beperkingen in
horen, zien, mobiliteit en zogenaamde Activiteiten van het
Dagelijkse Leven (ADL): traplopen, gaan zitten en opstaan
uit een stoel, in en uit het bed komen. Cognitieve beperkingen zijn beperkingen in waarneming (perceptie), taal,
geheugen en/of denken.

4.2.1 Lichamelijke beperkingen
Een derde van de ouderen heeft één of meer
lichamelijke beperkingen
In 2008 gaf 34% van de ouderen aan (met of zonder
gebruik van hulpmiddel) één of meer beperkingen in
horen, zien, mobiliteit of ADL te ervaren. Dit gold voor
26% van de mannen en 46% van de vrouwen. Met
uitzondering van beperkingen in horen geldt dat een
groter percentage vrouwen dan mannen een lichamelijke
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Figuur 4.1 Prevalentie van lichamelijke beperkingen onder
ouderen, naar geslacht in 2008 (Bron: POLS gezondheid en
welzijn).

Figuur 4.2 Prevalentie van lichamelijke beperkingen onder
ouderen, naar leeftijd in 2008 (Bron: POLS gezondheid en
welzijn).
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beperking ervaarde (zie figuur 4.1). Het grootste verschil
tussen mannen en vrouwen deed zich voor bij beperkingen
in mobiliteit. Van de mannen ervaarde bijna 14%
beperkingen in mobiliteit en van de vrouwen ruim 32%.
Het aandeel ouderen met een beperking neemt toe
naarmate men ouder wordt (zie figuur 4.2). Van de
80-plussers zijn er meer ouderen met één of meer
beperkingen dan zonder beperkingen (Van Gool et al.,
2009b).
Het aandeel ouderen met een beperking verschilt ook per
opleidingsniveau. Voor vrijwel elke lichamelijke beperking
geldt dat het percentage ouderen met een beperking
afneemt naarmate het opleidingsniveau stijgt (zie figuur
4.3). Beperkingen in horen vormen hierop een uitzondering.
Geen relatieve stijging lichamelijke beperkingen, wel
absolute stijging
Voor de meeste lichamelijke beperkingen geldt dat het
aandeel ouderen met een lichamelijke beperking gelijk is
gebleven in de periode 1990-2007. In combinatie met een
toenemende levensverwachting leidt een dergelijke
stabiele prevalentie wel tot een toename in het absolute
aantal ouderen met een beperking (Van Gool et al., 2011)

4.2.2 Cognitieve beperkingen
Bijna één op de twintig ouderen is cognitief beperkt
Een methode die veel gebruikt wordt om cognitief
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Tekstblok 4.1: Mini-Mental State Examination
(Folstein et al., 1975)
De Mini-Mental State Examination (MMSE) is een
screeningsinstrument waarmee een globale indruk van
het cognitief functioneren van ouderen kan worden
verkregen aan de hand van een aantal vragen. De
MMSE bevat twintig items en de te behalen scores
variëren van nul tot dertig punten, waarbij een hogere
score staat voor een beter cognitief functioneren. De
vragen zijn gegroepeerd in zeven categorieën, waarvan
elke categorie een verschillend domein van cognitief
functioneren representeert: oriëntatie in de tijd (vijf
punten), ruimtelijke oriëntatie (vijf punten), het
registreren van drie woorden (drie punten), concen
tratie en rekenen (vijf punten), het herinneren van drie
woorden (drie punten), taal (acht punten) en visueel
inzicht (een punt) (Tombaugh & McIntyre, 1992).

functioneren vast te stellen, is de Mini-Mental State
Examination (MMSE, zie tekstblok 4.1 voor een toelichting).
Op basis van de MMSE-score had 4,5% van de ouderen in
2008/2009 een cognitieve beperking (zie tabel 4.1). Er is
geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het percentage
ouderen met een cognitieve beperking verschilt wel
significant tussen leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus.

Figuur 4.3 Prevalentie van lichamelijke beperkingen onder ouderen, naar opleiding in 2008 (POLS gezondheid en welzijn).
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Tabel 4.1 Percentage ouderen met en zonder cognitieve beperkinga in 2008/2009 (Bron: LASA).
Percentage mensen zonder
Percentage mensen met een
cognitieve beperking
cognitieve beperking
Leeftijd
65-74
97,8
2,2
75-84
94,1
5,9
85+
86,6
13,4
Geslacht
vrouw
95,4
4,6
man
95,6
4,4
Opleidingsniveau
laag
91,5
8,5
midden
96,6
3,4
hoog
98,1
1,9
a

p
< 0,001

0,89

0,001

MMSE-scores zijn aangepast aan opleiding binnen 5-jaarsleeftijdsgroepen; cognitieve beperkingen zijn gedefinieerd als een
MMSE-score van meer dan 1,5 standaarddeviatie onder het gemiddelde; n=1.126.

Van de 65-74-jarigen heeft 2% een cognitieve beperking,
van de 85-plussers is dat 13%. Van de ouderen met een
laag opleidingsniveau heeft 8,5% een cognitieve
beperking, terwijl 2% van de hoogopgeleide ouderen
cognitief beperkt is. Hierbij is de MMSE-score gecorrigeerd
voor leeftijd en opleidingsniveau (Kempen et al., 1995).
Verslechtering cognitief functioneren hangt samen met
leeftijd en opleiding
Om vast te stellen in hoeverre het cognitief functioneren
achteruitgaat bij ouderen, zijn gegevens over cognitief
functioneren uit 2005/2006 vergeleken met gegevens uit
2008/2009 (zie tabel 4.2).
Bij ongeveer 6% van de ouderen gaat het cognitief
functioneren meer dan gemiddeld achteruit. De mate

waarin het cognitief functioneren verslechtert, hangt
samen met leeftijd en opleidingsniveau.
Van de 65-74-jarigen heeft 3% een meer dan gemiddelde
achteruitgang in cognitief functioneren. Voor 85-plussers
is dat 14%. Het verschil tussen mannen vrouwen is niet
significant. Het percentage mensen met een meer dan
gemiddelde cognitieve achteruitgang is hoger onder
mensen met een laag opleidingsniveau dan onder mensen
met een hoog opleidingsniveau.

4.3 Ziekten en aandoeningen
Hierna gaan we in op de ziekten en aandoeningen die het
meest voorkomen bij ouderen en geven we een overzicht
van de ziekten en aandoeningen die het grootste verlies
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Tabel 4.2 Percentage ouderen met en zonder bovengemiddelde cognitieve achteruitganga tussen 2005/2006 en 2008/2009 (Bron: LASA).
Geen of normale
Bovengemiddelde
p
achteruitgang
achteruitgang
Leeftijd
< 0,001
65-74
96,9
3,1
75-84
92,1
7,9
85+
86,2
13,8
Geslacht
0,72
vrouw
93,6
6,4
man
94,2
5,8
Opleidingsniveau
0,05
laag
91,3
8,7
midden
94,4
5,6
hoog
96,0
4,0
a

Cognitieve achteruitgang is gebaseerd op de verschilscores op de MMSE. Bovengemiddelde cognitieve achteruitgang is gedefinieerd
als een verschilscore van meer dan 1,5 standaarddeviatie van de gemiddelde achteruitgang; n=1.243.

van jaren in gezondheid met zich meebrengen. Hierbij is
uitgegaan van de groep van ziekten die voor het rapport
Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2010 zijn
geselecteerd (Hoeymans et al., 2010).

4.3.1 Chronisch zieken
Ongeveer de helft van de ouderen is chronisch ziek
Chronische ziekten komen op alle leeftijden voor, maar
vooral onder ouderen zijn relatief veel chronisch zieken.
Van alle ouderen heeft ongeveer de helft een chronische
ziekte (Hoeymans et al., 2008). Oudere vrouwen hebben
gemiddeld vaker een chronische aandoening dan oudere
mannen.
Eén op de vijf ouderen heeft meer dan één chronische
ziekte
Tot de leeftijd van ongeveer 55 jaar heeft minder dan 5%
van de mensen meerdere chronische ziekten tegelijkertijd
(multimorbiditeit), maar onder 65-plussers komt
multimorbiditeit veelvuldig voor. Van 65-74-jarigen heeft
één op de vijf meer dan één chronische ziekte, onder de
75-plussers is dat één op de drie. Er zijn meer vrouwen met
multimorbiditeit dan mannen. Daarnaast is een lage
sociaaleconomische status geassocieerd met een hogere
prevalentie van multimorbiditeit (Uijen & Van de Lisdonk,
2008). Chronische ziekten die het vaakst voorkomen onder
ouderen, komen ook het vaakst terug in combinatie met
andere chronische ziekten (Marengoni et al., 2008; Van
den Akker et al., 1998; Gezondheidsraad, 2008).
Schattingen hangen af van selectie chronische ziekten
Het geschatte aantal chronisch zieken en het geschatte
aantal mensen met multimorbiditeit hangt vanzelf
sprekend af van de selectie van chronische ziekten die in de
schatting worden meegenomen. Op basis van onderzoek
waarin ook hypertensie en hypercholesterolemie als
chronische ziekte zijn meegenomen, is het percentage
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ouderen met twee of meer aandoeningen geschat op
ongeveer 60% (Schram et al., 2008). Hypertensie en
hypercholesterolemie komen veel voor, vooral onder
ouderen, en worden in dit rapport vooral beschouwd als
determinant (zie hoofdstuk 5).

4.3.2 Chronische ziekten en aandoeningen
Gezichtsstoornissen komen het meest voor bij ouderen
Op basis van huisartsenregistraties zijn schattingen
gemaakt van het aantal mensen met een bepaalde
chronische ziekte of aandoening (zie bijlage 3). Hieruit
bleek dat gezichtsstoornissen het meest voorkomen bij
ouderen. In 2007 hadden ongeveer 450.000 ouderen een
gezichtsstoornis; in ruim drie kwart van de gevallen betrof
dit staar. Het zijn vooral vrouwen die lijden aan gezichtsstoornissen (63%). Dit is in overeenstemming met de
eerdere constatering dat meer vrouwen dan mannen
beperkingen ervaren in het zien.
Andere veel voorkomende ziekten bij ouderen zijn coronaire
hartziekten, artrose, diabetes mellitus en slechthorendheid.
Ruim de helft (57%) van alle ouderen met een coronaire
hartziekte is man. Artrose en diabetes komen daarentegen
meer voor bij vrouwen. Respectievelijk 71 en 58% van alle
ouderen met deze ziekten is vrouw. Slechthorendheid komt
ongeveer even vaak voor bij mannen en vrouwen. Dit is in
overeenstemming met de eerdere constatering dat er
nagenoeg geen verschillen tussen mannen en vrouwen zijn
ten aanzien van beperkingen in horen.
Artrose en gewrichtsontstekingen belangrijkste
oorzaken lichamelijke beperkingen
Van de chronische ziekten zijn artrose en gewrichts
ontsteking veruit de belangrijkste oorzaken voor ADLbeperkingen, gevolgd door rugaandoeningen. Ook het
grootste deel van beperkingen in mobiliteit is toe te
schrijven aan rugaandoeningen, artrose en gewrichts
ontsteking (Van Gool et al., 2009c). Evenals beperkingen in

Figuur 4.4 Trend in prevalentiea van diabetes mellitus onder
ouderen, 1985-2007 (Bron: CMR-Nijmegen e.o.).
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mobiliteit komen artrose en nek- en rugklachten veel
vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (zie paragraaf
4.3.4.). Hetzelfde geldt voor osteoporose en heupfracturen
die eveneens de mobiliteit beperken.
Percentage ouderen met diabetes sterk toegenomen
Vanaf het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw
is het aantal ouderen met diabetes sterk toegenomen (zie
figuur 4.4). De stijging was het grootst onder mannen. In
figuur 4.4 zijn de trends gecorrigeerd voor de effecten van
de vergrijzing, waardoor de stijging niet is toe te schrijven
aan het toegenomen aantal ouderen. Andere verklaringen
van de trends staan beschreven in paragraaf 4.3.7.

4.3.3 Psychische stoornissen
Cognitieve en stemmingsstoornissen zijn veel
voorkomende psychische stoornissen
Op basis van huisartsenregistraties blijken cognitieve
stoornissen (dementie) en stemmingsstoornissen
(depressie) de meest voorkomende psychische stoornissen
onder ouderen. Dementie is veruit de belangrijkste
oorzaak van cognitieve beperkingen. Het aantal ouderen
met dementie neemt sterk toe met de leeftijd. Onder
65-74-jarigen waren er in 2007 naar schatting 10.000
mensen met dementie (8,1 per 1.000; inclusief bewoners
verpleeghuizen). Onder 75-plussers waren dat er 66.000
(61,0 per 1.000). Het absolute aantal ouderen met
dementie is groter onder vrouwen (ongeveer 55.000) dan

onder mannen (ongeveer 22.000). Voor een deel is dit
verschil toe te schrijven aan het feit dat dementie vooral
op hoge leeftijd voorkomt en vrouwen gemiddeld ouder
worden dan mannen.
Angststoornissen komen veel voor bij ouderen
In huisartsenregistraties is sprake van een forse onder
rapportage van het aantal ouderen met een angststoornis.
Reden is dat het grootste deel van de ouderen met
angststoornissen niet door de huisarts wordt gezien of als
zodanig wordt herkend en geregistreerd. Uit bevolkings
onderzoek (LASA) blijkt echter dat van alle psychische
stoornissen angststoornissen het meest voorkomen onder
ouderen. Schattingen op basis van dit bevolkingsonderzoek
komen uit op ruim 250.000 ouderen met een angststoornis
in 2007. Het aantal vrouwen met een angststoornis is
ongeveer twee keer zo groot als het aantal mannen met een
angststoornis. Vanwege de onderrapportage door huis
artsen is voor het berekenen van verlies van gezondheid als
gevolg van angststoornissen (zie paragraaf 4.3.5) niet
uitgegaan van gegevens afkomstig van huisartsen, maar
van gegevens afkomstig van bevolkingsonderzoek.
Percentage ouderen met dementie sterk toegenomen
In de periode 1985-2007 is het aandeel ouderen met
dementie sterk toegenomen (zie figuur 4.5). De stijging was
het grootst onder vrouwen. In figuur 4.5 zijn de trends
gecorrigeerd voor de effecten van de vergrijzing, waardoor
de stijging niet is toe te schrijven aan het toegenomen aantal
ouderen. De belangrijkste verklaring voor de stijging is dat de
ziekte steeds beter herkend wordt. TNO verwacht dat er op
dit moment niet veel ruimte bestaat voor verdere verbetering van de herkenning van dementie (Perenboom, 2009).

4.3.4 Acute aandoeningen
Naast de hiervoor genoemde ziekten met een chronisch
karakter, zijn er ziekten van meer acute, tijdelijke of
episodische aard (zoals letsels en infecties) die veel
voorkomen bij ouderen.
Jaarlijks ongeveer 224.000 nieuwe gevallen van nek- en
rugklachten
Per jaar doen zich bij ouderen veel nieuwe gevallen van
nek- en rugklachten voor. Geschat op basis van
huisartsenregistraties waren dit er ongeveer 224.000 in
2007. Ook het aantal letsels als gevolg van privéongevallen is groot. In de periode 1997-2007 waren er
gemiddeld ongeveer 130.000 letselgevallen per jaar. Dit
aantal is geschat op basis van behandelingen op
spoedeisende hulpafdelingen, ziekenhuisopnamen en
huisartsenregistraties (zie bijlage 3). Voor zowel nek- en
rugklachten als letsels door privé-ongevallen geldt dat het
absoluut èn relatief (aantal gevallen per 1.000 personen)
meer vrouwen dan mannen betreft.
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Figuur 4.5 Trend in prevalentiea van dementie onder ouderen,
1985-2007 (Bron: CMR-Nijmegen e.o.).
index (1985 = 100)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1985

1990
mannen

a

1995

2000

2005

vrouwen

Gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 1990 en
geïndexeerd (de gestandaardiseerde prevalentie in 1985 is
gesteld op 100).

Vallen is meest voorkomende privé-ongeval
Voor mensen van alle leeftijden is vallen een belangrijke
oorzaak van letsel als gevolg van een privé-ongeval. Ruim
de helft van alle letsels door privé-ongevallen die op de
spoedeisende hulpafdeling behandeld worden, is het
gevolg van vallen. Het aantal valongevallen neemt toe met
de leeftijd.
Fracturen zijn de meest voorkomende letsels waarmee
ouderen na een valongeval worden opgenomen in een
ziekenhuis. Bij 55-plussers ontstaat na een val vaak een
heupfractuur (Lanting & Hoeymans, 2008).
Van de dodelijke slachtoffers van privé-ongevallen in de
gehele bevolking overlijdt 80% als gevolg van een val. Dit
aandeel neemt toe met de leeftijd. Bij 75-plussers is meer
dan 90% van de dodelijke slachtoffers na een privéongeval overleden als gevolg van een val.
Infecties van urinewegen en luchtwegen treffen veel
ouderen
Op basis van huisartsenregistraties blijken acute urineweg
infecties de meest voorkomende infecties (ongeveer
380.000 gevallen per jaar). Hierbij gaat het in bijna alle
gevallen (97%) om blaasontstekingen, waarvan de meeste
(79%) bij vrouwen. Blaasontstekingen en nierinfecties
komen in de volwassen bevolking weliswaar relatief vaak
voor bij ouderen, maar ze worden ook in enkele jongere
leeftijdsgroepen relatief vaak gezien. Zo komt blaas
ontsteking veel voor bij meisjes van 0-4 jaar en vrouwen
van 15-29 jaar.
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Infecties aan de bovenste en onderste luchtwegen komen
ook veel voor bij ouderen. Ook voor deze infecties geldt
dat zij vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen.
Infecties van de onderste luchtwegen, in het bijzonder
longontsteking, komen niet alleen véél voor bij ouderen,
maar ze komen ook ten opzichte van jongere leeftijds
groepen váker voor bij ouderen. Het aantal nieuwe
gevallen neemt sterk toe vanaf 65-jarige leeftijd. Infecties
van de bovenste luchtwegen komen veel voor bij ouderen,
maar niet vaker dan in jongere leeftijdsgroepen. Bovenste
luchtweginfecties treffen vooral kinderen in de leeftijd van
0-4 jaar.
Ouderen hebben verhoogde kans op infecties, met vaak
grote gevolgen
Ouderen hebben een verhoogde kans op infectieziekten.
Ook zijn de gevolgen voor de gezondheid vaak groter voor
ouderen dan voor jongeren. Zo is de kans op overlijden
voor de meeste infecties ten minste drie keer groter voor
ouderen dan voor jongeren (Bijkerk et al., 2010). Belangrijke oorzaken zijn:
• Een natuurlijke veroudering van het immuunsysteem en
anatomische en fysiologische veranderingen van het
lichaam bij het ouder worden.
• Doordat multimorbiditeit bij ouderen relatief vaak
voorkomt, is de afweer verminderd.
• Infecties verlopen bij ouderen vaak atypisch. Vaak treedt
er geen koorts op en gaat een infectie gepaard met
verwardheid. Multimorbiditeit bemoeilijkt vaak de
diagnostiek. Hierdoor wordt de diagnose vaker pas in
een later stadium van de infectie gesteld.
• Doordat ouderen vaak veel verschillende medicijnen
gebruiken en, al dan niet als gevolg daarvan, vaak een
verminderde nierfunctie hebben, is de keuze in
medicatie beperkt.

4.3.5 Verlies van gezondheid
Hart- en vaatziekten zorgen bij ouderen voor grootste
verlies van jaren in gezondheid
Naast het vóórkomen (prevalentie en incidentie) van een
ziekte kunnen we ook kijken naar de gevolgen van de
ziekte voor het verlies van gezondheid. De ene ziekte is
veel ernstiger of leidt tot veel meer verlies van gezondheid
dan de andere ziekte. Een maat die hier rekening mee
houdt, is het aantal ‘ziektejaarequivalenten’. Het aantal
ziektejaarequivalenten komt overeen met het aantal jaren
dat in de bevolking wordt doorgebracht met ziekte,
gewogen naar de ernst van de ziekte. Op deze manier
stellen we op bevolkingsniveau vast hoeveel jaren in
gezondheid verloren gaan aan een ziekte. Hart- en
vaatziekten leiden bij ouderen tot het grootste verlies van
jaren in gezondheid (zie tabel 4.3).

Tekstblok 4.2: 100-plussers: bijzonder, maar steeds gewoner
Begin 2010 telde Nederland 1.743 inwoners van 100
jaar of ouder (Garssen & Harmsen, 2010). Dat waren er
115 meer dan een jaar eerder. Voor het eerst in lange
tijd groeide het aantal mannelijke 100-plussers, al is
nog steeds slechts één op de zeven 100-plussers man.
De oudste vrouw van Nederland is geboren in 1901, de
oudste man in 1902. Vanaf 2046, als de eerste
babyboomers 100 jaar worden, zal er een versnelde
toename optreden van het aantal 100-plussers.
Enkele decennia geleden behoorde Nederland binnen
Europa tot de koplopers wat betreft het aandeel
100-plussers in de bevolking, maar de rangorde is
veranderd. Vooral in enkele Zuid-Europese landen
(Italië en Griekenland) en in Zweden is zowel de
levensverwachting als het aantal 100-plussers sterker
toegenomen dan in ons land (Garssen & Harmsen,
2009). Meer dan de helft van alle baby’s die vandaag
de dag in rijke landen geboren worden, zal minstens
100 jaar oud worden, mits de huidige stijging van de
levensverwachting doorgaat.
Een enigszins pessimistische, maar voor de hand
liggende gedachte is: hoe ouder hoe zieker. Maar is dat
ook zo? Als het waar zou zijn, zouden de meeste, zo
niet alle 100-jarigen serieuze beperkingen hebben. Uit
studies blijkt echter dat 90% van de 100-jarigen
functioneel onafhankelijk was op het moment dat zij
92 jaar waren (Perls, 2006). Daar gaat dus een veel
positievere boodschap vanuit: hoe ouder een individu
wordt, hoe gezonder hij of zij was. Het lijkt erop dat
100-plussers relatief ongevoelig zijn voor allerlei

Verlies van jaren in gezondheid door kanker treft vooral
ouderen
Hoewel de afzonderlijke vormen van kanker niet voor
komen in de top tien van ziekten met grootste verlies van
jaren in gezondheid bij ouderen, geldt voor de meeste
kankersoorten dat meer van de helft van het verlies in de
gehele bevolking de bevolking van 65 jaar en ouder treft.
Dit is ook het geval voor de ziekte van Parkinson.

4.3.6 Sterfte en doodsoorzaken
Coronaire hartziekten meest voorkomende
doodsoorzaak
Coronaire hartziekten vormen de meest voorkomende
doodsoorzaak onder ouderen (èn in de gehele bevolking).
Andere belangrijke doodsoorzaken onder ouderen zijn

ouderdomsziekten en ‘langzamer’ oud worden. Een
complexe combinatie van factoren is hiervan de
oorzaak. Wetenschappers van het UMC Groningen
hebben recentelijk een gen ontdekt dat betrokken is
bij biologische veroudering in mensen (Codd et al.,
2010). Genetische variatie zou dus deels kunnen
verklaren waarom mensen in sommige families
allemaal veel ouder worden dan in andere families.
Maar naast genen spelen omgeving, leefstijl en geluk
allemaal een rol bij het bereiken van de meer dan
respectabele leeftijd van 100 jaar.
Figuur 4.6 Trend in aantal 100-plussers naar geslacht,
1960-2010 (Garssen & Harmsen, 2010).
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dementie (zie tekstblok 4.3), longkanker, COPD en
longontsteking (CBS Doodsoorzakenstatistiek, 2007).
Relatief veel verkeersongevallen bij oudere mannen
Oudere mannen (75+) zijn relatief vaak slachtoffer van een
dodelijk verkeersongeval, naast mannen van 15-24 jaar. De
meeste dodelijke verkeersslachtoffers onder 75-plussers
zijn fietsers (Lanting & Hoeymans, 2008). Het aandeel
ouderen in het verkeer zal in de toekomst toenemen.
Dit komt doordat het aantal ouderen in het algemeen
toeneemt, maar ook doordat de huidige en toekomstige
generaties ouderen vergeleken met vorige generaties
ouderen steeds vaker een rijbewijs hebben. Met deze
toename van ouderen in het verkeer zal het aantal oudere
verkeersgewonden en -doden ook toenemen (SWOV,
2010a).
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Tabel 4.3 Top tien van ziekten die zorgen voor het grootste verlies van gezonde jaren (ziektejaarequivalenten) bij ouderen.
Rangorde Mannen
Vrouwen
Totaal
1
coronaire hartziekten
artrose
coronaire hartziekten
2
beroerte
coronaire hartziekten
beroerte
3
diabetes mellitus
beroerte
artrose
4
COPD
diabetes mellitus
diabetes mellitus
5
artrose
gezichtsstoornissen
gezichtsstoornissen
6
gezichtsstoornissen
dementie
dementie
7
lawaai- en ouderdomsslechthorendheid angststoornissen
COPD
8
dementie
COPD
angststoornissen
9
angststoornissen
depressie
lawaai- en ouderdomsslechthorendheid
10

prostaatkanker

reumatoïde artritis

Sterfte door coronaire hartziekten en beroerte gunstig
vergeleken met rest van Europa
In tabel 4.3 zagen we dat coronaire hartziekten en beroerte
in Nederland in de top drie van aandoeningen staan die
zorgen voor het grootste verlies van gezonde jaren bij
ouderen. Coronaire hartziekten zijn daarbij ook nog eens
de belangrijkste doodsoorzaak voor ouderen in Nederland.
De sterfte door coronaire hartziekten en beroerte in
Nederland is echter zeer gunstig in vergelijking met andere
Europese landen. Ook ten aanzien van dodelijke verkeersongevallen bij ouderen springt Nederland er gunstig uit.
Daarentegen is de sterfte aan kanker onder ouderen in
Nederland hoog in vergelijking met het gemiddelde in de
EU-27. Dit geldt met name voor de sterfte aan longkanker
en borstkanker (WHO-HFA).

4.3.7 Toekomst
Toekomstige trend van ziekten hangt af van diverse
factoren
Met de vergrijzing zal naar verwachting het absolute
aantal mensen met een ‘ouderdomsziekte’ toenemen.

reumatoïde artritis

Naast ontwikkelingen in de demografie zijn echter ook
ontwikkelingen in determinanten van de ziekten in
verleden, heden en toekomst van invloed op de
toekomstige trend.
Verwacht aantal diabetespatiënten in 2025 varieert van
800.000 tot 1,3 miljoen
Op basis van alleen demografische ontwikkelingen (groei
en vergrijzing van de Nederlandse bevolking) zullen er in
2025 in de gehele Nederlandse bevolking naar verwachting
803.000 mensen met diabetes mellitus zijn. Als er, naast
de demografie, rekening gehouden wordt met
ontwikkelingen in het verleden (zoals toename van
overgewicht, verbeterde overleving en verbeterde
vroegtijdige opsporing), dan stijgt het aantal mensen met
diabetes tot 1,22 miljoen in 2025. Als we dan ook nog
aannemen dat het aantal mensen met overgewicht in de
toekomst in hetzelfde tempo zal blijven stijgen, zal het
verwachte aantal mensen met gediagnosticeerde diabetes
in 2025 toenemen tot 1,32 miljoen. De demografische
ontwikkelingen zijn verantwoordelijk voor 26% van de
totale verwachte toename van het aantal diabetes

Tekstblok 4.3: Dementie leidt vaak via andere oorzaken tot de dood
Bij doodsoorzaken wordt onderscheid gemaakt tussen
primaire en secundaire doodsoorzaken. Onder een
primaire doodsoorzaak wordt verstaan de ziekte of de
gebeurtenis waarmee het proces van gebeurtenissen
die tot de dood leidde, in gang is gezet. De gevolgen of
complicaties hiervan worden als secundaire doods
oorzaak beschouwd, evenals andere ziekten die tijdens
het overlijden aanwezig waren en soms aan de dood
hebben bijgedragen. De gegevens in dit hoofdstuk
betreffen uitsluitend primaire doodsoorzaken.
Dementie kan in drie vormen als primaire doods
oorzaak voorkomen:

• vasculaire dementie, die het gevolg is van
herseninfarct op basis van vaatlijden;
• dementie ten gevolge van de ziekte van Alzheimer;
• niet-gespecificeerde dementie.
Bij dementie als primaire doodsoorzaak is het
overlijden meestal het gevolg van andere oorzaken,
zoals longontsteking, cachexie (lichamelijke uittering
door ziekte of ondervoeding) en decubitus (doorligging) die gepaard gaat met infectie. Ook overlijden
dementiepatiënten vaak aan hart- en vaatziekten.
Bron: Van der Meulen & Keij-Deerenberg, 2003

34 | Gezond ouder worden in Nederland

patiënten in de periode 2005-2025 (Baan et al., 2009). De
prognoses hebben betrekking op de gehele Nederlandse
bevolking. Specifieke prognoses voor het aantal ouderen
met diabetes zijn niet beschikbaar.
Sterke stijging van het aantal ouderen met dementie
verwacht
Op basis van demografie voorspelde de Gezondheidsraad
in 2002 dat het aantal ouderen met dementie zal ver
dubbelen in de periode 2002-2050 (Gezondheidsraad,
2002).
Ook TNO verwacht dat het totaal aantal dementerenden in
heel Nederland in die mate zal toenemen (Perenboom,
2009). Deze verwachting is ook uitsluitend op
demografische ontwikkelingen gebaseerd.
Toekomstige trend infectieziekten onzeker
De toekomstige trend van infectieziekten is moeilijk te
voorspellen. Deze is afhankelijk van diverse factoren,
zoals:
• het ontstaan van nieuwe ziekten of het opnieuw
opduiken van oude ziekten;
• de import van infectieziekten door reizigers of
migranten;
• het beschikbaar komen van nieuwe vaccins en
behandelmethoden;
• een toename in antibioticaresistentie.
Naast bovengenoemde factoren spelen de toenemende
vergrijzing en levensverwachting een rol in de
epidemiologie van infectieziekten. Een aantal chronische
infectieziekten die complicaties op de lange termijn
veroorzaken, zal in de toekomst vaker voorkomen, vooral
onder ouderen. Dit komt doordat mensen die op jongere
leeftijd zijn besmet met hiv, hepatitis B of hepatitis C, door
steeds betere behandelmethoden steeds ouder zullen
worden. Verder zal door een toename van het absolute
aantal luchtweginfecties, urineweginfecties en sepsis
onder ouderen vaker behandeling met antibiotica nodig
zijn. Dit zal bijdragen aan een toename van antibiotica
resistentie (Bijkerk et al., 2010).

Ook leefstijlfactoren spelen een rol in het ontwikkelen van
veel ouderdomsziekten (zie hoofdstuk 5). Zo hebben
rokers niet alleen een verhoogde kans op longkanker,
maar ook op het krijgen van de gezichtsstoornissen staar,
maculadegeneratie en glaucoom, coronaire hartziekten en
diabetes mellitus. Voldoende lichamelijke activiteit
verkleint de kans op het krijgen van onder meer coronaire
hartziekten, diabetes mellitus, beroerte en osteoporose
(Wendel-Vos, 2010). Daarnaast spelen genen een rol bij
het ontstaan van ouderdomsziekten.
Tot slot
In dit hoofdstuk is ingegaan op beperkingen, ziekten en
aandoeningen bij ouderen. In het volgende hoofdstuk
gaan we in op de factoren die van invloed zijn op de
gezondheid van ouderen en op beperkingen. In hoofdstuk
6 beschrijven we de zorg die ouderen gebruiken voor deze
ziekten, aandoeningen en beperkingen.

4.4 Oorzaken van ziekte en
beperkingen bij ouderen
Naast veroudering zijn leefstijl-, omgevingsfactoren en
genen van invloed op gezondheid ouderen
Belangrijke oorzaken van het ontstaan van een ziekte of
aandoening op latere leeftijd zijn veroudering en langdurige
blootstelling aan factoren die leiden tot een afname van
lichaamsfuncties of slijtage (degeneratie).
Ouderdomsslechthorendheid is hiervan een goed voorbeeld.
Het is onder meer het gevolg van degeneratie van het
binnenoor en van de gehoorzenuw. Blootstelling aan hoge
geluidsniveaus kan het degeneratieproces versnellen.
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5
Determinanten
van gezondheid
Else Zantinge

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven we de stand van zaken van de
belangrijkste determinanten van gezondheid bij ouderen.
We gaan in op factoren die van invloed zijn op het
ontstaan van ziekten, aandoeningen en beperkingen bij
ouderen (zie hoofdstuk 4), en daarmee ook indirect of
direct van invloed zijn op de kwaliteit van leven en de
mogelijkheid om te participeren in de maatschappij (zie
hoofdstuk 3). Per determinant bespreken we op welke
manier deze factor de gezondheid van ouderen beïnvloedt. Vervolgens geven we – voor zover er gegevens
beschikbaar zijn – een beschrijving van het vóórkomen van
deze factoren bij ouderen. Inzicht in deze factoren geeft
aan waar de mogelijkheden liggen om de gezondheid van
ouderen te beïnvloeden. In hoofdstuk 7 gaan we in op
preventie en interventies voor ouderen die aansluiten bij
deze determinanten.
In dit hoofdstuk bespreken we determinanten van gezond
heid volgens de indeling van het VTV-model (Hoeymans et
al., 2010). Determinanten zijn ingedeeld in omgevings
factoren, gedrag en persoonsgebonden factoren.
Achtereenvolgens bespreken we factoren uit de sociale en
fysieke omgeving bij ouderen, leefstijlfactoren die voor
ouderen relevant zijn (bewegen, voeding, alcohol en roken)

en persoonsgebonden factoren (zelfmanagement, lichaams
gewicht, bloeddruk en cholesterol). Deze factoren hangen
onderling ook vaak samen. De omgeving beïnvloedt
bijvoorbeeld het gedrag van mensen. Het is aannemelijk dat
ook bij ouderen het ene risicogedrag vaak samen gaat met
ander risicogedrag (Hoeymans et al., 2010).

5.2 Sociale omgeving
Sociale omgeving beïnvloedt gezondheid op
verschillende manieren
De sociale omgeving bestaat uit sociale aspecten van de
leefomgeving, zoals de buurt, sport- of hobbyclub, familie
en vrienden. Er zijn verschillende manieren waarop de
sociale omgeving de gezondheid van ouderen beïnvloedt.
De sociale omgeving heeft een positieve invloed op de
gezondheid als de omgeving sociale steun oplevert. Maar
de omgeving kan ook een negatieve invloed hebben als
het stress oplevert, bijvoorbeeld als een geliefde overlijdt
of als er zorgen zijn over de mensen om je heen. Ook
mishandeling of geweld zijn voorbeelden van negatieve
effecten van de sociale omgeving. Naast steun en stress,
beïnvloeden de heersende waarden en normen in de
sociale omgeving het gedrag en de gezondheid van
mensen (Hoeymans et al., 2010). In dit hoofdstuk gaan we
alleen in op een positieve invloed van de sociale omgeving
van ouderen, namelijk de steun die de omgeving kan
opleveren.
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Tabel 5.1 Ontvangen sociale steuna naar leeftijd en geslacht op een schaal van 0 (geen steun) tot en met 36 (maximale steun
ontvangen) in 2008/2009 (Bron: LASA).
Leeftijdsgroep
Totaal emotionele steun (sd)
Totaal instrumentele steun (sd)
Totaal 65+
22,4 (7,5)
15,7 (6,4)
65-74
22,7 (7,5)
15,3 (6,2)
75-84
22,4 (7,3)
16,3 (6,4)
85+
21,0 (8,5)
16,2 (7,0)
Mannen
Vrouwen
Niet samenwonend
Samenwonend
a

20,5 (7,5)
24,0 (7,2)
23,0 (7,6)
22,1 (7,5)

15,4 (6,4)
16,0 (6,3)
16,3 (6,7)
15,4 (6,1)

Het gaat hier om de som van de ontvangen steun van de belangrijkste negen persoonlijke relaties, exclusief de partner, per relatie
aangegeven op een schaal van 0 (nooit steun) tot 4 (vaak steun); n=1.150; sd= standaarddeviatie.

5.2.1 Sociale steun
Sociale steun van invloed op lichamelijke en psychische
gezondheid
Het ontvangen van sociale steun bevordert de lichamelijke
en psychische gezondheid van ouderen. Er wordt vaak
onderscheid gemaakt tussen emotionele steun en
instrumentele steun. Bij emotionele steun gaat het om het
bespreken van persoonlijke problemen of belevenissen.
Instrumentele steun betreft praktische hulp, zoals klusjes
of boodschappen doen.
Sociale steun beïnvloedt de gezondheid van ouderen
omdat het bijvoorbeeld hun emotionele welzijn bevordert
of omdat gezondheidsinformatie wordt uitgewisseld. Ook
kan sociale steun als buffer werken in stresssituaties.
Sociale steun heeft een gunstig effect op de hartslag,
bloeddruk, het cholesterol en op stressreacties en heeft
een beschermende werking bij hart- en vaatziekten. Ook is
sociale steun bevorderlijk voor de psychische gezondheid
van mensen met chronische aandoeningen (Savelkoul et
al., 2008). Daarnaast hangt sociale steun samen met de
mate waarin iemand zich eenzaam voelt (zie paragraaf
5.2.3). Eenzaamheid wordt vooral bepaald door te weinig
emotionele steun; instrumentele steun is minder bepalend
voor eenzaamheid. Uiteindelijk leven mensen die veel
sociale steun ervaren zelfs langer dan mensen die weinig
steun krijgen (Croezen, 2010).
Partner is een belangrijke bron van steun
Een partner is vaak een belangrijke bron van steun bij
(gezondheids)problemen. Dit is één van de verklaringen
voor de bevinding dat ouderen (50-79-jarigen) die
gescheiden, verweduwd of nooit gehuwd zijn, een
slechtere lichamelijke en psychische gezondheid hebben
dan gehuwde ouderen (Wingen & Otten, 2009a). Ouderen
die recentelijk hun partner hebben verloren (minder dan
drie jaar weduwe of weduwnaar), hebben bijna drie keer
zo vaak een slechte psychische gezondheid als ouderen
met een partner, waarschijnlijk door de stress die ontstaat
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na het verlies van de partner. Naarmate het overlijden van
de partner langer geleden is, neemt de kans op gezondheidsproblemen weer af (Wingen & Otten, 2009a). Zie ook
tekstblok 5.1 voor landelijke en regionale informatie over
alleenstaanden in Nederland.
Ouderen ervaren minder steun dan jongere mensen
De hoeveelheid steun die mensen naar eigen zeggen van
hun omgeving krijgen, neemt af met het ouder worden
(Savelkoul, 2008). Uit tabel 5.1 blijkt dat binnen de groep
ouderen de ervaren emotionele steun licht afneemt
naarmate mensen ouder worden. Bij instrumentele steun
is dit niet het geval. Ook valt op dat mannen minder
emotionele steun ervaren dan vrouwen. Dit geldt niet
voor instrumentele steun. Ouderen die samenwonen met
een partner ontvangen minder instrumentele steun (van
iemand anders dan hun partner) dan ouderen zonder
partner. Hoogopgeleide ouderen ervaren iets meer
emotionele steun dan laagopgeleide ouderen (niet in tabel).
Netwerkgrootte en frequentie van het contact bepalend
voor hoeveelheid steun
Hoe groter het sociale netwerk is, hoe meer sociale steun
mensen ontvangen uit de omgeving. Een groot netwerk
kan dus door de steun die het oplevert, de gezondheid van
ouderen bevorderen. Ook verkleint een groot netwerk de
kans op eenzaamheid (Dykstra & Fokkema, 2007; Broese
van Groenou & Van Tilburg, 2007). Naast de grootte van
het netwerk is ook de frequentie van het contact met
sociale relaties van invloed op de gezondheid van ouderen
(Croezen, 2010). Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat
contacten met mensen uit de buurt meer invloed op de
gezondheid van ouderen hebben dan contacten met
familie en vrienden.
Netwerkgrootte neemt af bij ouder worden
Naarmate mensen ouder worden, neemt de grootte van
hun sociale netwerk af. Oorzaken zijn onder andere het
overlijden van geliefden en het wegvallen van werk of

Tabel 5.2 Netwerkgrootte naar leeftijd en geslacht in 2008/2009a (Bron: LASA).
Leeftijdsgroep
Gemiddelde
netwerkgrootte (sd)
Totaal 65+
16,2 (9,6)
65-74
17,4 (10,2)
75-84
15,2 (9,0)
85+
12,4 (7,2)
Mannen
Vrouwen
a

15,5 (9,7)
16,7 (9,5)

Gemiddelde netwerkgrootte
minstens wekelijks contact (sd)
8,0 (4,9)
8,6 (5,2)
7,7 (4,6)
6,2 (3,6)
7,7 (4,8)
8,3 (4,9)

n=1.150; sd=standaarddeviatie.

andere bezigheden. Ook heeft ouderdom invloed op de
mogelijkheden om activiteiten te ondernemen, doordat
men bijvoorbeeld beperkt wordt door een ziekte of
aandoening. In tabel 5.2 is te zien dat ook binnen de groep
ouderen het sociale netwerk steeds kleiner wordt
naarmate mensen ouder worden. Gemiddeld geven
ouderen aan zestien sociale relaties te hebben, inclusief
hun eventuele partner. Met acht van deze relaties is
minstens wekelijks contact. Uit eerder onderzoek blijkt dat
ouderen uit één op de zes relaties instrumentele steun
ontvangen en uit één op de drie relaties emotionele steun
(Broese van Groenou & Van Tilburg, 2007).
Behalve verschillen naar leeftijd valt op dat oudere
mannen iets minder persoonlijke relaties hebben dan
oudere vrouwen (zie tabel 5.2). Lager opgeleide ouderen
hebben een kleiner netwerk dan hoger opgeleide ouderen,
maar deze verschillen gelden niet voor het aantal
wekelijkse contacten (niet in tabel). Ook blijken ouderen
die samenwonen met een partner meer persoonlijke
relaties te hebben dan ouderen die niet samenwonen.

5.2.2 Eenzaamheid
Eenzaamheid bepaald door aantal en kwaliteit van
sociale relaties
Er is sprake van eenzaamheid als er een discrepantie
ontstaat tussen gewenste en gerealiseerde sociale relaties
(De Jong Gierveld & Van Tilburg, 2007). Het aantal sociale
contacten en de ervaren kwaliteit van de sociale contacten
kunnen beiden bepalend zijn voor gevoelens van eenzaamheid. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld eenzaam
voelen met veel mensen om zich heen, of helemaal niet
eenzaam zijn met een klein sociaal netwerk. Dit hangt af
van hun eigen beoordeling van de kwaliteit van de
contacten. Daarbij is ook van belang hoeveel steun zij
ervaren uit hun netwerk. Langdurige eenzaamheid heeft
directe gevolgen voor de kwaliteit van leven en heeft een
negatieve invloed op de gezondheid (Fokkema & Dykstra,
2009; Savelkoul & Van Tilburg, 2010).

Ouderen hogere kans op eenzaamheid, maar niet per se
eenzamer
In theorie hebben ouderen een grotere kans om eenzaam
te worden dan jongere mensen, doordat hun netwerk
grootte afneemt. Vooral na de leeftijd van ongeveer 75 jaar
is de kans op eenzaamheid groter. Dit komt doordat
verschillende gebeurtenissen zich vaak opstapelen, zoals
het overlijden van een partner en van andere leeftijds
genoten en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid
door afnemend fysiek, cognitief en sensorisch
functioneren. Toch zijn ouderen niet vaker (sterk) eenzaam
dan jongere mensen (Van Tilburg, 2007), waarschijnlijk
omdat de wensen ten aanzien van sociale relaties met de
leeftijd veranderen (Dykstra et al., 2005). Met het ouder
worden trekt men zich vaker terug uit sociale verbanden
en is men meer op zichzelf. Het idee is dat de afname van
sociale contacten samengaat met minder verwachtingen
en wensen over deze sociale contacten, waardoor ouderen
niet vaker aangeven eenzaam te zijn dan jongere mensen.
Bijna een derde van de ouderen is eenzaam
Van alle ouderen is 28% matig eenzaam en 3% sterk
eenzaam (zie tabel 5.3). Dit is vergelijkbaar met het
percentage eenzamen in de hele volwassen bevolking
(ongeveer 30% eenzamen) (Van Tilburg, 2007). Binnen de
groep ouderen neemt het percentage eenzamen wel toe
naarmate zij ouder worden. Van de 85-plussers is
ongeveer de helft van de mannen en vrouwen matig of
sterk eenzaam. Er zijn niet veel verschillen in eenzaamheid
tussen mannen en vrouwen; alleen bij 85-plussers zijn er
relatief meer eenzamen onder vrouwen dan mannen. Een
verklaring daarvoor is dat oudere vrouwen vaker alleen
staand zijn dan oudere mannen. Er zijn minder eenzamen
onder ouderen die samenwonen dan onder ouderen die
niet samenwonen met een partner (niet in tabel). Het
percentage eenzamen is hoger bij laagopgeleide ouderen
dan bij hoogopgeleide ouderen. In hoofdstuk 7 wordt
specifiek ingegaan op de effectiviteit van interventies
gericht op het terugdringen van eenzaamheid bij ouderen.
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Tabel 5.3 Matige en ernstige eenzaamheida naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau in 2008/2009 (Bron: LASA).
Leeftijdsgroep
Matig eenzaam (%)
Sterk eenzaam (%)
Totaal 65+
28,1
3,4
Man 65-74
Man 75-84
Man 85+

22,4
30,6
44,2

3,2
2,8
3,8

Vrouw 65-74
Vrouw 75-84
Vrouw 85+

23,8
29,4
48,1

3,5
4,3
2,5

Lage opleiding
Gemiddelde opleiding
Hoge opleiding

33,2
27,8
21,7

4,4
3,7
1,3

a

Eenzaamheid is gemeten met de 11-item eenzaamheidsschaal van De Jong-Gierveld (Van Tilburg & De Jong-Gierveld, 2007); n=1.150.

Tekstblok 5.1: Alleenstaande ouderen in Nederland
Relatief veel ouderen zijn alleenstaand. Binnen de groep
ouderen was op 1 januari 2009 het merendeel van de
mannen (75%) gehuwd. Het aandeel gehuwden onder
vrouwen was een stuk kleiner (45%). Bij vrouwen neemt
vanaf 65 jaar het aandeel alleenstaanden sterk toe. Bij
mannen is dat vanaf 75 jaar, maar in mindere mate. Bijna
de helft van de 80-85-jarigen is alleenstaand. Bij
ouderen is het overlijden van de partner de belangrijkste
oorzaak van het alleen staan. Voor vrouwen speelt dit
aanzienlijk meer dan voor mannen, omdat mannen op
jongere leeftijd overlijden dan vrouwen en omdat
mannen bovendien meestal een paar jaar ouder zijn dan
hun partner. Er zijn bijna drie keer zoveel alleenstaande
vrouwen als mannen van 65 jaar en ouder (respectievelijk
613.000 en 210.000). In onderstaand kaartje is te zien dat
alleenstaande ouderen vooral in grote steden wonen.

5.3 Fysieke omgeving
De fysieke omgeving van mensen, zowel binnens- als
buitenshuis, beïnvloedt de gezondheid. Bij ouderen zijn er
specifieke aandachtspunten vergeleken met de algemene
bevolking. Ouderen hebben vaak een kleiner actieradius en
zijn daarom meer op hun directe woonomgeving aange
wezen. Ook brengen ze meer tijd in hun eigen woning door.
De kwaliteit en de inrichting van de woning en de directe
leefomgeving zijn dan ook extra van belang bij ouderen.
Een gezonde inrichting van de leefomgeving is één van de
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Figuur 5.1 Percentage eenpersoonshuishoudens per gemeente
onder ouderen in 2010 (Bron: CBS StatLine; www.zorgatlas.nl).

Percentage van totaal
aantal huishoudens
van 65 jaar en ouder
32,4 - 41,1
41,1 - 44,9
44,9 - 50,0
50,0 - 63,6

heid. Hierin wordt uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor
de leefomgeving van ouderen (VROM, 2008). In deze
paragraaf bespreken we achtereenvolgens: veiligheid met
betrekking tot vallen, verkeer, weersomstandigheden en
binnenmilieu.

5.3.1 Veiligheid met betrekking tot vallen
Veel gezondheidsschade bij ouderen door vallen
Letsels als gevolg van vallen komen bij ouderen veel voor
(zie hoofdstuk 4). Verwondingen zoals botbreuken leiden
tot pijn, functionele beperkingen en een verminderde

kwaliteit van leven en mogelijkheid om te participeren.
Eén van de manieren om het aantal valincidenten bij
ouderen terug te dringen, is het realiseren van aanpas
singen in de omgeving, zowel binnenshuis als buitenshuis.
Consument en Veiligheid heeft deze aanpassingen
systematisch op een rij gezet (Consument en Veiligheid,
2011). Het gaat hier niet alleen om vallen, maar ook om
onveilige situaties in het algemeen. Voorbeelden zijn: het
weghalen van snoeren en matjes, het zorgen voor goede
verlichting, het verlagen van stoepranden of andere
barrières en het repareren van losse stoeptegels.
In hoofdstuk 7 is uitgewerkt welke interventies voor ouderen
effectief zijn in het reduceren van de kans op valincidenten.
Het gaat niet alleen om de fysieke omgeving, maar ook om
gedrag, vaardigheden en medicatieaanpassing.

dementie en influenza. Bij ouderen is het risico op
valongevallen groter, ook binnenshuis, onder andere door
spierstijfheid, afgenomen coördinatie en een verminderd
inschattingsvermogen (Noorda, 2009).
Ouderen hebben meer last van de hitte, omdat zij
moeilijker transpireren, een minder sterk dorstgevoel
hebben en als gevolg van sommige ziekten of medicijnen
vatbaarder zijn voor de gevolgen van hitte, zoals
uitdroging, hittestress en een verminderd welbevinden. In
de richtlijnen bij kou en hitte zijn specifieke adviezen voor
ouderen en hun directe omgeving opgenomen om
gezondheidsproblemen te voorkomen (VWS, 2007;
Noorda, 2009). Zo is het tijdens perioden van aanhoudende
hitte belangrijk om ouderen die alleen wonen en niet meer
zo mobiel zijn goed in de gaten te houden.

5.3.2 Verkeersveiligheid

5.3.4 Binnenmilieu

Ouderen hebben verhoogde kans op verkeersongeval
met ernstige afloop
Ouderen hebben in het verkeer een verhoogd ongevals- en
overlijdensrisico (SWOV, 2010a). Ze zijn relatief vaak
betrokken bij ongevallen en als er een ongeval plaatsvindt,
hebben zij een hogere kans op letsels of overlijden verge
leken met jongere verkeersdeelnemers. De belangrijkste
oorzaken voor de verhoogde kans op ongevallen met
ernstige afloop bij ouderen zijn hun grotere fysieke kwets
baarheid en de aanwezigheid van functiestoornissen. Bij het
ouder worden gaat vaak het zicht achteruit, is het lastiger om
de aandacht te verdelen, vermindert het reactievermogen en
neemt de flexibiliteit van nek en romp en de spierkracht af.

Ouderen kwetsbare groep bij een ongezond
binnenmilieu
Mensen brengen gemiddeld 85% van hun tijd binnenshuis
door, waarvan 70% in hun eigen woning (Milieuportaal,
2011). Ouderen zijn een kwetsbare groep als het binnen
milieu ongezond is. Zij brengen meer tijd binnenshuis door
en hebben een minder goed afweersysteem dan jongeren.
Allerlei stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals
vocht bij koken en wassen, tabaksrook en vluchtige stoffen
uit meubels, kunnen zich bij onvoldoende ventilatie
ophopen. De concentraties stoffen zijn binnen vaak hoger
dan buiten en kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken,
zoals vermoeidheid, hoofdpijn, luchtwegklachten en harten vaatziekten.

Verkeersveiligheid voor ouderen vergroten door
aanpassingen infrastructuur
Door in de verkeersinfrastructuur rekening te houden met
de functiestoornissen van ouderen, kan de verkeers
veiligheid van ouderen vergroot worden. Ditzelfde geldt
ook voor aanpassingen in de beveiliging en onder
steunende technische systemen. De SWOV doet een aantal
aanbevelingen, die zijn gebaseerd op gegevens over
ongevallen en op aanpassingen die ouderen zelf noemen
(SWOV, 2010b). Voorbeelden daarvan zijn goede
verlichting op kruispunten, duidelijke belijning en een
vroegtijdige informatievoorziening.

5.3.3 Weersomstandigheden
Ouderen gevoelig voor hitte en kou
Ouderen hebben meer last van kou en hitte bij extreme
weersomstandigheden door een verminderde
temperatuurregulatie en temperatuurwaarneming. Naast
gevoelens van onbehagen nemen de sterfte en gezond
heidsproblemen bij ouderen toe bij kou en bij hitte. In
koude omstandigheden sterven meer ouderen aan harten vaatziekten, respiratoire aandoeningen, gevolgen van

Weinig bekend over kwaliteit binnenmilieu bij ouderen
Er is weinig bekend over de kwaliteit van het binnenmilieu
in seniorenwoningen. Het verbeteren van het binnen
milieu van woningen, scholen en kindercentra is één van
de speerpunten uit de Nationale Aanpak Milieu en
Gezondheid van de overheid. Op lokaal niveau zijn vooral
de GGD’en actief op het gebied van een gezond binnen
milieu. Tot nu toe is vooral ingezet op het verbeteren van
het binnenmilieu op scholen en kinderdagverblijven.
Ouderen zijn nog niet vaak een aparte doelgroep bij het
verbeteren van het binnenmilieu.

5.4 Leefstijl
Gedragsverandering levert ook bij ouderen
gezondheidswinst op
Met een gezonde leefstijl is veel winst te behalen. Positieve
effecten van gedragsverandering zijn het grootst als het
gedrag op jonge leeftijd wordt aangepast. Gezondheid op
oudere leeftijd is immers de resultante van de levenslange
invloed van leefstijl, genen en omgeving. Maar ook op
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oudere leeftijd heeft leefstijlverandering nog zin en levert het
gezondheidswinst voor ouderen op (zie voor een overzicht:
Isken & Harbers, 2009). Zo is bekend dat aanpassingen in
bewegen, voeding, alcoholgebruik en roken de kans op
sterfte aan verschillende aandoeningen verkleinen. Het is de
vraag of deze gezondheidswinst in termen van een langer
leven zich ook vertaalt in een substantiële verbetering van de
kwaliteit van leven. En of dit opweegt tegen de moeite die
het kost om een verandering teweeg te brengen. Het
antwoord op deze vraag zal per persoon verschillen.

5.4.1 Bewegen
Regelmatig bewegen bevordert gezondheid en kwaliteit
van leven
Regelmatig bewegen bevordert de gezondheid van ouderen
en kan achteruitgang in het functioneren, zelfredzaamheid
en participatie in de maatschappij voorkomen (Wijlhuizen &
Chorus, 2010). Regelmatig bewegen verkleint het risico op
chronische aandoeningen, zoals diabetes, coronaire
hartziekten, osteoporose, depressie en verschillende
vormen van kanker. Ook bij ouderen leidt regelmatig
bewegen nog tot lagere sterftekansen aan diverse aan
doeningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker (voor een
overzicht, zie Wendel-Vos, 2010). Als ouderen pas op de
leeftijd van 75 jaar en ouder regelmatig gaan bewegen, lijkt
er nog steeds een toename in de levensverwachting te zijn
(Nied & Franklin, 2002). Ook beïnvloedt bewegen het
beloop van chronische aandoeningen en verkleint regel
matig bewegen het risico op valincidenten bij ouderen.
Belangrijke voorspellers voor weinig of niet bewegen zijn
het aantal chronische aandoeningen, pijn, lichamelijke
beperkingen, de psychische gezondheid en motivatie. Bij
ouderen staan lichamelijke aandoeningen en beperkingen
het bewegen vaker in de weg vergeleken met jongeren.
Verschillende normen voor voldoende bewegen voor
ouderen
Er zijn verschillende normen opgesteld om te bepalen of
iemand voldoende beweegt, namelijk de Nederlandse
Norm Gezond Bewegen (NNGB), de fitnorm en de
combinorm. Om te voldoen aan de NNGB, ook wel
beweegnorm genoemd, moeten 55-plussers minimaal vijf
dagen in de week, maar bij voorkeur alle dagen van de
week, ten minste een half uur matig intensief lichamelijk
actief te zijn (Kemper et al., 2000; Ooijendijk et al., 2007).
Voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteiten
zijn rustig wandelen en fietsen. Ouderen voldoen aan de
fitnorm als zij ten minste drie keer per week gedurende
minimaal 20 minuten zwaar intensief lichamelijk actief zijn
(Haskell et al., 2007). Ouderen voldoen aan de combinorm
als zij aan ten minste één van de twee normen voldoen.
In de nota Ouderenbeleid van 2005 is het aantal ouderen
dat aan de beweegnorm voldoet als indicator voor de
gezondheid van ouderen opgenomen. Een doelstelling
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was dat de helft van de ouderen in 2010 zou voldoen aan
de NNGB (VWS, 2005).
Meer dan de helft van de ouderen voldoet aan
beweegnorm
Van de Nederlandse zelfstandig wonende ouderen voldoet
58% in 2009 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
voor ouderen, mannen iets vaker dan vrouwen (zie tabel
5.4). Het percentage van 58% van het CBS is vergelijkbaar
met het percentage normactieven in de hele volwassen
populatie (56%). TNO noemt een iets lager percentage van
53%, maar dat is te verklaren doordat in hun monitor ook
geïnstitutionaliseerde ouderen zijn meegenomen
(Wijlhuizen & Chorus, 2010). In beide gevallen is het
aandeel normactieve ouderen in 2009 hoger dan de
streefwaarde van het ministerie van VWS van 50% in 2010.
Volgens TNO voldoet 10% van de ouderen in 2009 aan de
fitnorm en 58% voldoet aan de combinorm.
65-74-jarigen voldoen relatief vaak aan beweegnorm
Meer 65-74-jarigen voldoen aan de beweegnorm dan
75-84-jarigen. Dit geldt zowel voor mannen als voor
vrouwen (zie tabel 5.4). Vergeleken met andere volwassen
leeftijdsgroepen, voldoen 65-74-jarigen relatief vaak aan
de beweegnorm. Zij moeten alleen 55-64-jarigen voor
laten gaan.
Oudere mannen voldoen vaker aan de beweegnorm dan
oudere vrouwen
Oudere mannen voldoen vaker aan de beweegnorm dan
oudere vrouwen (zie tabel 5.4). Dit verschil tussen mannen
en vrouwen zie je niet terug bij jongere leeftijdsgroepen
(CBS StatLine, 2009). Mogelijk komt dit omdat oudere
vrouwen vaker mobiliteitsbeperkingen hebben dan oudere
mannen (zie hoofdstuk 4).
Hoogopgeleide ouderen voldoen vaker aan de fitnorm dan
laagopgeleide ouderen (Wijlhuizen & Chorus, 2010). Dit
komt overeen met CBS-cijfers uit 2007, waaruit blijkt dat
hoogopgeleide ouderen vaker sporten dan laagopgeleide
ouderen (Uiters, 2009). Er zijn geen opleidingsverschillen
in het voldoen aan de NNGB.
Trends in bewegen bij ouderen niet eenduidig
De trends in voldoende bewegen bij ouderen zijn niet
eenduidig. Op basis van CBS-gegevens is sinds 2001 geen
toe- of afname te zien in het percentage zelfstandig
wonende ouderen dat aan de NNGB voldoet (zie figuur
5.2). Wel lijkt het percentage normactieven onder
65-74-jarigen licht toe te nemen, terwijl het percentage
normactieven bij 75-plussers afneemt. TNO-onderzoek
laat wel een toename van bewegen bij ouderen zien
(Wijlhuizen & Chorus, 2010). Dit geldt zowel voor het
percentage ouderen dat aan de NNGB voldoet, als voor de
fitnorm en de combinorm. Het TNO-onderzoek betreft alle
ouderen, dus ook geïnstitutionaliseerde ouderen.

Tabel 5.4 Percentage ouderen dat in 2009 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoet (Bron: CBS StatLine).
Totaal (%)
Mannen (%)
Totaal 65+
58
61
65-74
70
71
75-84
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Figuur 5.2 Trend in percentage ouderen dat voldoet aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen naar leeftijd, 2000-2009
(Bron: CBS StatLine, 2009; Wijlhuizen & Chorus, 2010).
percentage
80

44

Vrouwen (%)
55
69
38

essentiële voedingsstoffen worden opgenomen door het
lichaam. Oorzaken zijn onder andere een verminderde
eetlust en dorstgevoel bij ouderen, een verminderde
opname door het lichaam (bijvoorbeeld door overmatig
medicijngebruik) en veranderde sociale omstandigheden.

Gezonde voeding is vastgelegd in richtlijnen
De ‘Richtlijnen Gezonde Voeding 2006’ van de Gezondheidsraad geven de gemiddeld wenselijke voeding weer die qua
60
samenstelling en hoeveelheid optimaal is voor de gezond50
heid van de bevolking (Gezondheidsraad, 2006). Bij ouderen
verschillen de richtlijnen niet van de richtlijnen voor andere
40
volwassenen, behalve dat aan ouderen een extra inname
van vitamine D wordt aanbevolen (VWS, 2010).
30
De Voedselconsumptiepeilingen (VCP) van het RIVM
20
brengen de voedingspatronen en voedselstoffeninname
van de Nederlandse bevolking in beeld. In de VCP wordt de
10
voedselconsumptie vergeleken met de richtlijnen voor
goede voeding. De laatste VCP die zich ook op ouderen
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 richtte, dateert uit 1997/1998. Uit deze peiling bleek dat
het voedingspatroon van ouderen niet optimaal is en
65-74
65+
ouderen bijvoorbeeld relatief veel verzadigd vet gebruiken
TNO 65+
75+
en weinig groente en fruit eten (Van den Berg Jeths et al.,
2004). Omdat deze gegevens verouderd zijn en al in
andere publicaties beschreven zijn, gaan we er in dit
5.4.2 Voeding
rapport niet verder op in. Op dit moment worden
gegevens verzameld voor een nieuwe VCP voor ouderen.
Voedingspatroon van invloed op gezondheid ouderen
De Gezondheidsraad werkt aan een advies over de
Een gezond voedingspatroon vermindert het risico op
kwaliteit, productie en consumptie van voedingsmiddelen,
chronische ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten,
waarbij de voedingstoestand van ouderen een specifiek
diabetes en osteoporose. Ook kan gezonde voeding
aandachtspunt is.
positief bijdragen aan het ziekteproces als iemand al ziek
is. Een ongezond voedingspatroon kan ook leiden tot
5.4.3 Alcohol
risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk, een verhoogd
cholesterol en overgewicht of ondergewicht. Ook voor
Ouderen kunnen minder goed tegen alcohol dan andere
ouderen zijn er aanwijzingen dat een gezond voedings
volwassenen
patroon nog gezondheidswinst oplevert. Een gezond dieet De Gezondheidsraad adviseert gezonde volwassen
leidt ertoe dat de sterftekans aan diverse aandoeningen,
mannen niet meer dan twee standaardglazen alcohol en
zoals hart- en vaatziekten en kanker, kleiner wordt
gezonde volwassen vrouwen niet meer dan één
(Knoops et al., 2004).
standaardglas alcohol per dag te drinken (Gezondheids
Bij ouderen is gezonde voeding extra relevant, omdat zij
raad, 2006). Voor ouderen zijn er geen aparte richtlijnen, al
relatief vaak ziekten of aandoeningen hebben. Bovendien
is bekend dat oudere mensen alcohol slechter verdragen
zijn zij vatbaarder voor tekorten aan voedingsstoffen en
dan jongere volwassen leeftijdsgroepen. Dit komt door
voor voedselinfecties. Daarnaast is ondervoeding een
veranderingen in het lichaam die ontstaan bij het ouder
belangrijk probleem bij ouderen, vooral bij ouderen in
worden, zoals een verminderde werking van lever en
instellingen. Ondervoeding ontstaat als het lichaams
nieren en een vermindering van het lichaamsvocht,
gewicht te sterk afneemt of als er niet voldoende
waardoor de alcoholconcentratie in het bloed sneller
70

Gezond ouder worden in Nederland | 43

Tabel 5.5 Percentage rokers bij ouderen naar leeftijd en geslacht in 2009 (Bron: CBS StatLine).
Totaal (%)
Mannen (%)
Totaal 65+
15
18
65-74
17
19
75+

13

omhoog gaat (Alcoholinfo.nl, 2010). Ook kan overmatig
alcoholgebruik een extra gevaar betekenen voor (val)
ongelukken en kan een combinatie met medicijnen
risicovol zijn. In het algemeen is overmatig alcoholgebruik
van invloed op het krijgen of het verloop van ruim zestig
chronische of acute aandoeningen, verwondingen en
sociale problemen (zie voor een overzicht Kuunders & Van
Laar, 2010). Voor de meeste aandoeningen geldt: hoe meer
alcohol gedronken wordt, hoe groter het risico op die
aandoening. Voor een aantal aandoeningen geldt dat
vooral langdurig hoog alcoholgebruik bijdraagt aan een
hoger risico.
Percentage overmatige drinkers 12-15% bij
65-74-jarigen
Over overmatig alcoholgebruik bij ouderen is beperkte
informatie beschikbaar. Cijfers uit de Doetinchem Cohort
Studie laten zien dat 15% van de mannen van 65 tot 75 jaar
overmatig drinkt (drie of meer glazen per dag) en 12% van
vrouwen (twee of meer glazen per dag) (Doetinchem
Cohort Studie, 2003-2007). Bij 35-74-jarigen is het aandeel
overmatige drinkers bij mannen het grootst bij
45-54-jarigen en bij vrouwen het grootst bij 55-64-jarigen
(beiden 17%).
Toename hulpvraag ouderen in de verslavingszorg
Tussen 1998 en 2007 is het aantal hulpvragen voor
alcoholproblematiek door 55-plussers sterk toegenomen
(Trimbos-instituut, 2009). Ook bij jongere leeftijdsgroepen
is er een toename in de hulpvraag, maar vanaf 55 jaar is
deze toename duidelijk groter. Dat wil niet zeggen dat de
alcoholproblematiek ook het grootst is bij ouderen.
Bovendien is de hulpvraag een afgeleide maat van het
echte aantal probleemdrinkers. Slechts een fractie van de
probleemdrinkers zoekt hulp, dus het feitelijke aantal
probleemdrinkers zal veel groter zijn.

16

Vrouwen (%)
13
14
11

kwaliteit van leven en levert het in de totale bevolking
vergeleken met andere risicofactoren de hoogste bijdrage
aan de ziektelast (Hoeymans et al., 2010). Ouderen die
op hun 65e stoppen met roken, winnen daarmee nog
1,9 gezonde levensjaren en overlijden gemiddeld 1,5 jaar
later (CZM, 2010). In de totale volwassen bevolking winnen
niet-rokers 4,6 gezonde levensjaren en 4,0 levensjaren ten
opzichte van rokers (Hoeymans et al., 2010).
Percentage rokers lager bij ouderen dan bij andere
leeftijdsgroepen
Het percentage rokers onder ouderen is lager dan in
andere volwassen leeftijdsgroepen. In 2009 rookt 15% van
de zelfstandig wonende ouderen, ten opzichte van 27% in
de hele bevolking (zie tabel 5.5). Ook binnen de groep
ouderen zien we dat het percentage rokers bij de oudste
ouderen lager is dan bij de jongste ouderen. Een verklaring
voor de afname van het percentage rokers naarmate men
ouder wordt, is dat weinig ouderen nog beginnen met
roken, terwijl er meer ouderen stoppen met roken.
Bovendien speelt vroegtijdige sterfte onder rokers een rol:
rokers worden gemiddeld minder oud.
Oudere mannen roken meer dan oudere vrouwen
Net als in andere volwassen leeftijdsgroepen is het
percentage rokers hoger bij oudere mannen dan bij oudere
vrouwen (zie tabel 5.5). In de hele volwassen populatie is
het aandeel rokers hoger bij laagopgeleiden dan bij
hoogopgeleiden, maar deze opleidingsverschillen zien we
niet (significant) terug bij ouderen (De Korte et al., 2010;
Feenstra et al., 2009).
Sinds 2001 is het percentage rokers bij ouderen
afgenomen van 18 naar 15% (CBS StatLine, 2009). Deze
dalende trend zien we ook bij andere volwassen
leeftijdsgroepen terug.

5.4.4 Roken

5.5 Persoonsgebonden determinanten

Roken van invloed op ziekten, sterfte en kwaliteit
van leven
Roken verhoogt de kans op verschillende vormen van
kanker, COPD, coronaire hartziekten en tal van andere
ziekten en aandoeningen. Ook typische ouderdoms
aandoeningen, zoals gezichtsstoornissen en heup
fracturen, hangen samen met roken. Roken hangt samen
met een verminderd cognitief functioneren (Nooyens et
al., 2008). Ook gaat roken gepaard met een lagere

Zelfmanagement bepalend voor kwaliteit van leven
Zelfmanagement krijgt steeds meer nadruk bij ouderen.
Het gaat om ‘het vermogen en de vaardigheid van een
persoon om ook op oudere leeftijd een zekere mate van
balans en welbevinden te ervaren ondanks aan de leeftijd
gerelateerde verliezen, met als doel een zo optimale
kwaliteit van bestaan te behouden of te bereiken’ (Vilans,
2007). Juist ouderen krijgen vaak te maken met vaak
negatieve veranderingen in hun leven, zoals toenemende
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gezondheidsproblemen, het verlies van geliefden of een
noodgedwongen verhuizing. De manier waarop zij
daarmee omgaan is mede bepalend voor hun kwaliteit van
leven (zie ook tekstblok 5.2).

5.5.1 Lichaamsgewicht
Overgewicht vergroot risico op lichamelijke en
psychische aandoeningen
(Ernstig) overgewicht vergroot in het algemeen de kans op
verschillende lichamelijke en psychische aandoeningen (zie

voor een overzicht Visscher et al., 2010). Zo kan ernstig
overgewicht bijvoorbeeld leiden tot diabetes, hart- en
vaatziekten, verschillende soorten kanker en artrose. Ook
depressie en angststoornissen hangen samen met
overgewicht. Ondergewicht is een belangrijke risicofactor
voor osteoporose, maar ook voor vermoeidheid, een lage
lichaamstemperatuur, maag- en darmklachten en
problemen met hart- en bloedvaten.
De Body Mass Index (BMI) is een gangbare maat om
overgewicht of ondergewicht vast te stellen. De BMI geeft
de verhouding aan tussen lengte en gewicht. Bij ouderen is

Tekstblok 5.2: Van zingeving tot zelfmanagement
In onze huidige maatschappij, waar de collectief
beleefde vormen van zingeving, zoals het christelijk
geloof, een steeds kleinere rol spelen en het individu
hoogtij viert, zijn veel mensen op zoek naar zingeving
en inspiratie. Zingeving wordt steeds meer gezien en
beleefd als de individuele zoektocht naar zin en
vormgeving van het eigen leven (Unie KBO, 2008).
Levensvragen zijn actueel in alle leeftijdsfases, maar
vooral 75-plussers kunnen moeite hebben met het
vinden van een antwoord op vragen als: Wat heb ik
bereikt in mijn leven en hoe ga ik verder? Wat heb ik
betekend voor mijn omgeving en wat kan ik nog
betekenen (Vilans, 2007)? Of, zoals de Vrije
Levensloopacademie (SVLA) het formuleert: ‘75-plussers moeten vaak extra energie opbrengen om de
kwaliteit van het leven op peil te houden en moeten
daarbij zoeken naar evenwicht tussen onafhankelijkheid en afhankelijkheid, naar de kwaliteit van de
sociale contacten, het voorkómen van eenzaamheid,
het zelfstandig wonen of in een instelling, het zelf
doen en zo min mogelijk betutteld worden, het
ervaren van het heden, verleden en toekomst’ (SVLA,
2010).
Vilans geeft in de factsheet ‘Zelfmanagement bij
ouderen’ (2007) een overzicht van initiatieven en
interventies die de kwaliteit van het leven van ouderen
positief kunnen beïnvloeden door middel van
zelfmanagement van het welbevinden. Zingeving
wordt beschouwd als een kernelement van dit
zelfmanagement. Vilans stelt dat het voor het
welbevinden belangrijk is het verleden op een
positieve manier in het huidige leven in te passen en
van daaruit naar de toekomst te kijken. Ouderen
hebben namelijk vaak moeite zich op de toekomst te
richten en plannen te maken (Vilans, 2007). Daarnaast
bestaan nog vele initiatieven die zich bezighouden
met zingeving en ouderen. We bespreken er hier twee:

Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
(www.netwerklevensvragen.nl)
Het Expertisenetwerk wil ervoor zorgen dat ouderen
kunnen rekenen op aandacht voor en ondersteuning
bij hun levensvragen. En dat vrijwilligers en beroepskrachten kunnen rekenen op training en ondersteuning bij het omgaan met deze vragen. Het netwerk
draagt eraan bij dat aandacht voor levensvragen bij
ouderen als vanzelfsprekend wordt opgenomen in het
beleid van zorg- en welzijnsinstellingen. Het
Expertisenetwerk verzamelt bestaande kennis en
ervaring in zorg en welzijn en maakt deze landelijk
beschikbaar. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het
netwerk innovatieve projecten gericht op geestelijke
ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen.
De Vrije Levensloopacademie (www.levensloopacademie.net)
De SVLA is een kennis- en adviescentrum voor
ontwikkeling en groei van mensen in hun tweede
levenshelft (vanaf 45 jaar). De werkterreinen van de
SVLA richten zich op arbeid, wonen, welzijn, zorg en
zingeving. De SVLA stelt dat mensen zich voortdurend
en tot op hoge leeftijd kunnen ontwikkelen en sturing
kunnen geven aan hun leven. Voorwaarde daarvoor is
wel dat zij blijvend in zichzelf investeren en de dialoog
met hun omgeving niet uit de weg gaan.
Bij het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
wordt vooral een beroep gedaan op hulpverleners en
andere beroepskrachten. De SVLA doet, weliswaar via
het trainen van ‘opdrachtgevers’ vooral een beroep
op de oudere zelf. Zelfsturing en zelfmanagement in
dialoog met de omgeving moeten ervoor zorgen dat
ouderen hun tweede adolescentie op een positieve
manier invullen. Neem van het altaar van het verleden
de vlammen mee, niet de as!
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Tabel 5.6 Percentage ouderen met (ernstig) overgewicht naar leeftijd en geslacht in 2009 (Bron: CBS StatLine).
Overgewicht (%)
Ernstig overgewicht (%)
25≤BMI<30
BMI≥30
Totaal 65+
57
15
65-74
60
16
75+
52
14
Mannen

58

13

Vrouwen

55

17

de BMI niet makkelijk te interpreteren, vanwege verandering van lichaamslengte, lichaamssamenstelling en
vetverdeling over het lichaam. Bij 70-plussers heeft het
meten van de buikomvang de voorkeur boven de BMI om
overgewicht vast te stellen. Landelijke cijfers over de
buikomvang bij ouderen ontbreken echter. Ook zijn er
beperkt gemeten BMI-cijfers beschikbaar. Daarom
presenteren we hier vooral het zelfgerapporteerde BMI
van ouderen, aangevuld met gemeten cijfers.

Figuur 5.3 Trends in het percentage ouderen met (ernstig)
overgewicht, 2000-2009 (Bron: CBS StatLine).

Overgewicht vaker bij ouderen dan bij jongeren
Van de ouderen heeft 57% overgewicht en 15% ernstig
overgewicht (zie tabel 5.6). Dit is gebaseerd op zelf
gerapporteerde cijfers (CBS StatLine, 2009). Vergeleken
met andere volwassen leeftijdsgroepen komt (ernstig)
overgewicht het vaakst voor bij ouderen. (Ernstig)
overgewicht komt steeds vaker voor naarmate men ouder
wordt, maar boven de 75 jaar is dat niet meer het geval. Bij
de oudste ouderen komt (ernstig) overgewicht minder
voor dan bij de jongste ouderen.
De gemeten BMI-cijfers uit de Doetinchem Cohort Studie
laten hogere percentages zien voor 65-74-jarigen: 73% van
de mannen heeft overgewicht, tegenover 69% van de
vrouwen in die leeftijdsgroep (Doetinchem Cohort Studie,
2003-2007). Bij ernstig overgewicht gaat het om 18% van
mannen en 28% van de vrouwen. De hogere percentages
zijn grotendeels te verklaren doordat mensen vaak zelf
hun lengte overschatten en hun gewicht onderschatten
(Van Bakel & Zantinge, 2010). Zelfrapportage geeft dus een
onderschatting van het percentage mensen met (ernstig)
overgewicht.
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Oudere mannen vaker overgewicht dan oudere vrouwen
Oudere mannen hebben vaker overgewicht dan oudere
vrouwen, maar oudere vrouwen hebben vaker ernstig
overgewicht (zie tabel 5.6). De gemeten cijfers uit de
Doetinchem Cohort Studie geven datzelfde beeld. Bij
jongere volwassen leeftijdsgroepen zien we het verschil in
overgewicht tussen mannen en vrouwen terug, maar de
verschillen in ernstig overgewicht zijn minder duidelijk.
Sinds 2000 laten de trends weinig veranderingen zien in de
ontwikkeling van (ernstig) overgewicht bij ouderen (zie
figuur 5.3). Bij mannen lijkt er sprake te zijn van een lichte
stijging in (ernstig) overgewicht. Een kanttekening bij deze
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trend is dat we hier zelfgerapporteerde cijfers laten zien,
waarbij de eigen inschatting van lengte en gewicht
vertekend kan zijn. Vooral bij een toename van het
gewicht kan het een onderschatting zijn. Hoogopgeleide
ouderen hebben minder vaak (ernstig) overgewicht dan
laagopgeleide ouderen, net zoals bij andere leeftijds
groepen (Uiters & Verweij, 2010).
Ondergewicht komt weinig voor bij zelfstandig
wonende ouderen
Zelfgerapporteerde cijfers laten zien dat het percentage
zelfstandig wonende ouderen met ondergewicht klein is,
zo rond de 1% (CBS StatLine, 2009). Bij de mannen is dit
percentage iets lager, bij vrouwen iets hoger. Er is sinds
2000 geen duidelijke toe- of afname in ondergewicht te
zien. Ondergewicht is een bekend probleem bij ouderen,
maar dit zal vooral een rol spelen bij ouderen die in een
instelling wonen.

Tabel 5.7 Vóórkomen van hypertensie en een ongunstig cholesterolgehalte bij 35-64-jarigen en 65-75-jarigen, 2003-2007
(Bron: Doetinchem Cohort Studie).
Prevalentie (%)
Totaal
Totaal
Mannen
Vrouwen
35-64
65-75
65-75
65-75
Determinant
Definitie
n=3.615
n=894
n=445
n=449
Hypertensie
Systole ≥ 140 mmHg en/of diastole
47
74
75
74
≥ 90 mmHg en/of medicatie
Te hoog totaalTotaalcholesterol ≥ 6,5 mmHg
17
20
11
29
cholesterol
Totaalcholesterol ≥ 6,5 mmHg
24
39
31
46
en/of medicatie
Te laag HDLcholesterol

HDL cholesterol ≤ 0,9 mmHg

5.5.2 Hypertensie en cholesterol
Hypertensie en ongunstig cholesterol vaker bij ouderen
dan bij jongeren
Een te hoge bloeddruk (hypertensie) of een ongunstig
cholesterol (te hoog totaalcholesterol- of te laag HDLcholesterolgehalte in het bloed) zijn belangrijke risico
factoren voor hart- en vaatziekten, zoals hartfalen,
beroerte en coronaire hartziekten. Vergeleken met de
totale volwassen bevolking hebben ouderen vaker een te
hoge bloeddruk of een ongunstig cholesterol (zie tabel
5.7). Drie kwart van de 65-75-jarigen heeft hypertensie of
slikt daar medicijnen voor (zie ook hoofdstuk 6). Van de
65-75-jarige mannen heeft 31% een verhoogd
totaalcholesterol of slikt daar medicatie voor. Bij de
vrouwen is dat 46%. Een verlaagd HDL-cholesterol komt
minder vaak voor: bij 12% van de mannen van 65 tot 75
jaar en bij 5% van de vrouwen van die leeftijd. De cijfers uit
de Doetinchem Cohort Studie hebben betrekking op
gemeten bloeddruk- en cholesterolwaarden.

7

8

12

5

een stand van zaken gegeven. In hoofdstuk 6 beschrijven
we het zorggebruik van zelfstandig wonende ouderen. In
hoofdstuk 7 gaan we in op preventie bij ouderen. We
beschrijven welke preventieve activiteiten specifiek gericht
zijn op ouderen en of dit aansluit bij de belangrijkste
gezondheidsproblemen en determinanten van gezondheid
bij ouderen. Bij vier problemen (vallen, inactiviteit,
depressie en eenzaamheid) gaan we in op de effectiviteit
van verschillende soorten interventies.

Verschillen in hypertensie tussen mannen en vrouwen
onduidelijk
De cijfers uit de Doetinchem Cohort Studie laten geen
gemeten verschillen in hypertensie tussen mannen en
vrouwen zien. Uit gemeten hypertensiecijfers van LASA
blijken er wel verschillen tussen mannen en vrouwen te
zijn: 55% bij mannen tegenover 47% bij vrouwen, waarbij
het gebruik van medicatie niet is meegeteld (LASA,
2008/2009). Bij cholesterol zijn er wel duidelijke ver
schillen. Een te hoog totaalcholesterol komt vaker voor bij
oudere vrouwen dan bij oudere mannen (zie tabel 5.7).
Oudere mannen hebben vaker een te laag HDL-cholesterol.
LASA-cijfers laten ook zien dat hypertensie vaker voorkomt bij laagopgeleide ouderen dan bij hoogopgeleide
ouderen. Dit komt overeen met het beeld bij volwassenen
van 35-70 jaar (Hoeymans et al., 2010).
Tot slot
In dit hoofdstuk zijn de determinanten die de gezondheid
van ouderen beïnvloeden besproken en is per determinant
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6
Zorg
Monique van Wieren en Mirjam Busch

6.1 Inleiding

het hoofdstuk over preventie. Ook komt het gebruik van
informele zorg (mantelzorg en vrijwillige hulpverlening)
door ouderen in dit hoofdstuk aan bod. Het gebruik van
particuliere zorg (bijvoorbeeld particuliere huishoudelijke
hulp) door ouderen blijft buiten beschouwing.

De zorg die ouderen gebruiken is afhankelijk van de aard
en de ernst van de aandoeningen en/of beperkingen,
maar ook van hun persoonlijke context. Bij de uitvoering
van de zorg voor ouderen zijn veel verschillende sectoren
en actoren betrokken. Denk hierbij aan huisartsen en
praktijkondersteuners, medisch specialisten zoals
geriaters, apotheken, paramedici, verzorgend en
verplegend personeel van thuiszorgorganisaties en
mantelzorgers.

We geven in dit hoofdstuk inzicht in de percentages
ouderen die van de verschillende vormen van zorg
gebruikmaken. Hiermee wordt nog niet inzichtelijk waaruit
het totale individuele zorggebruik van ouderen vanaf hun
65e jaar tot hun levenseinde bestaat. Hier is nog weinig
over bekend. Voor ziekenhuis- en ouderenzorg is dit deels
in beeld gebracht (Wong et al., 2007). Hiervoor geldt dat
de meeste zorg in het laatste levensjaar wordt gebruikt.

In dit hoofdstuk wordt een beeld van het zorggebruik door
zelfstandig wonende ouderen gegeven. Het gaat hierbij
om het zorggebruik door de totale groep zelfstandig
wonende ouderen, waar mogelijk uitgesplitst naar
demografische kenmerken, zoals geslacht en leeftijd. De
focus ligt op het gebruik van zorg die door de overheid
gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw),
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De zorg die
vanuit de AWBZ wordt gefinancierd betreft zowel zorg met
verblijf als zorg zonder verblijf. In dit rapport gaan we
alleen in op zorg zonder verblijf, vanwege de focus op
zelfstandig wonende ouderen. Bij de zorg die vanuit de
Wmo gefinancierd wordt, beperken we ons in dit
hoofdstuk tot het gebruik van huishoudelijke verzorging
gefinancierd vanuit de Wmo en het gebruik van vervoersen woningvoorzieningen. Dit betreft de individuele
ondersteuning vanuit de Wmo. Deze wet is vooral in het
leven geroepen om te zorgen voor collectieve onder
steuning vanuit gemeenten. Dit zal aan de orde komen bij

Leeswijzer
Zoals gezegd beschrijft dit hoofdstuk de zorg die zelf
standig wonende ouderen gebruiken. We maken hierbij
een onderscheid naar de gerichtheid van de zorg. In
paragraaf 6.2 gaan we in op de zorg gericht op de
diagnose, genezing of stabilisatie van ziekten en
aandoeningen (cure). Deze zorg wordt vooral vanuit de
Zorgverzekeringswet gefinancierd. In paragraaf 6.3 staat
de zorg die gericht is op beperkingen (care) centraal. We
gaan hier in op de zorg die vanuit de AWBZ en Wmo wordt
gefinancierd. In paragraaf 6.4 besteden we aandacht aan
zorg gericht op complexe problematiek. We zijn ons ervan
bewust dat er in de praktijk vaak geen sprake zal zijn van
een duidelijke scheiding en dat het gebruik van deze
verschillende vormen van zorg regelmatig door elkaar zal
lopen. Ook vervaagt de grens tussen zelfstandige wonende
ouderen en ouderen die in een instelling verblijven, door
onder andere nieuwe (woon)zorgconcepten en
technologische ontwikkelingen. Hier gaan we in dit
hoofdstuk niet nader op in. Er is een scheiding
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aangebracht tussen zorg (dit hoofdstuk) en preventie
(hoofdstuk 7). Ook deze scheiding is in werkelijkheid niet
zo scherp.

6.2 Zorg gericht op ziekten en
aandoeningen
Ouderen bij wie sprake is van een ziekte of aandoening,
maken hiervoor net als de rest van de bevolking gebruik
van de curatieve zorg. Het betreft (Zvw-gefinancierde)
eerstelijnszorg, medisch-specialistische en ziekenhuiszorg
en geneesmiddelenzorg.
Contacten met huisarts vooral voor hoge bloeddruk en
diabetes
Aandoeningen en klachten die de huisarts het vaakst ziet
in het contact met ouderen zijn een hoge bloeddruk,
diabetes mellitus, urineweginfectie en COPD. Ook
slapeloosheid komt vaak voor vergeleken met andere
ziekten en aandoeningen waarvoor ouderen contact
hebben met de huisarts. Van de ziekten waarvoor ouderen
naar de praktijkondersteuner gaan, verricht de praktijk
ondersteuner verreweg de meeste handelingen voor
diabetes. Daarnaast behandelt de praktijkondersteuner
veel ouderen voor een hoge bloeddruk en COPD (LINH,
2007).
Ziekenhuisopnamen vooral vanwege gezichtsstoornissen,
hart- en vaatziekten en klachten aan bewegingsapparaat
Bovenaan de top tien van ziekten en aandoeningen
waarvoor ouderen in het ziekenhuis worden opgenomen,
staan gezichtsstoornissen. Dit betreft vaak staar (LMR,
2008). Daarnaast komen hart- en vaatziekten als hart
ritmestoornissen, coronaire hartziekten en beroerte vaak
voor. Vergeleken met alle aandoeningen en ziekten
waarvoor ouderen in het ziekenhuis worden opgenomen,
komen relatief veel ouderen in het ziekenhuis terecht
vanwege een complicatie van een behandeling, een
accidentele val en klachten aan het bewegingsapparaat.
De top tien van ziekten en aandoeningen waarvoor
ouderen het meest in het ziekenhuis worden opgenomen,
komt redelijk overeen tussen mannen en vrouwen. Er zijn
wel verschillen in de volgorde. Zo staan bij mannen de
verschillende hart- en vaatziekten hoger in de top tien en
bij vrouwen klachten aan het bewegingsapparaat en een
accidentele val. De ziekenhuisopnamen betreffen zowel
klinische als dagopnamen.
Geneesmiddelengebruik vooral voor hoge bloeddruk
Ouderen gebruiken geneesmiddelen vooral voor
zogenaamde ouderdomskwalen. Het meest gebruikte
geneesmiddel door ouderen in 2008 was een genees
middel dat onder meer wordt gebruikt bij hoge bloeddruk
en angina pectoris, gevolgd door bloedplaatjes
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aggregatieremmers en plaspillen. Ook cholesterolverlagers
en maagzuurremmers staan in de top vijf (SFK, 2009a).
Medicijngebruik en gebruik van ziekenhuiszorg is
relatief hoog bij ouderen
Vergeleken met de volwassen bevolking van 18-64 jaar
maken ouderen veel gebruik van zorg gericht op ziekten en
aandoeningen (zie figuur 6.1). Vooral het relatief hoge
gebruik van medicijnen en het gebruik van ziekenhuiszorg
vallen op. Voor deze zorgvoorzieningen geldt dat het
aandeel ouderen dat hiervan gebruikmaakt ongeveer
anderhalf tot twee keer zo groot is in vergelijking met het
aandeel van de volwassen bevolking van 18-64 jaar. Dit
betreft overigens zelfgerapporteerd zorggebruik (CBS
StatLine, 2009).
Van de ouderen maakt ongeveer 85% jaarlijks gebruik van
de huisartsenzorg en gebruikt ruim 80% voorgeschreven
medicijnen. Van de totale bevolking nemen ouderen 44%
van het geneesmiddelengebruik voor hun rekening (SFK,
2009a). Verder heeft bijna 70% van de ouderen poliklinisch
contact met een medisch specialist. Bijna 15% van de
ouderen wordt jaarlijks voor een meerdaagse opname in
het ziekenhuis opgenomen. Als ook de dagopnamen
worden meegenomen, komt dit percentage op een kwart
van de ouderen uit (LMR, 2008). Over het algemeen is het
zorggebruik onder oudere vrouwen hoger dan onder
mannen, behalve voor ziekenhuisopnamen. Voor alle
voorzieningen geldt dat het zorggebruik toeneemt met de
leeftijd.
Ouderen maken ook intensiever gebruik van de zorg
Er maken niet alleen relatief méér ouderen gebruik van de
bovenstaande voorzieningen in vergelijking met jongere
leeftijdsgroepen, maar er is ook sprake van een intensiever
zorggebruik. Ouderen hebben intensiever contact met
zowel de huisarts, specialist als fysiotherapeut. Voor
ziekenhuiszorg geldt dat oudere patiënten gemiddeld
minder verrichtingen ondergaan dan jongere patiënten.
Daarentegen liggen ouderen wel langer in het ziekenhuis.
Het aantal contacten met huisartsen, specialisten en
fysiotherapeuten is het hoogst voor ouderen van 75 jaar
en ouder. Ten aanzien van het medicijngebruik valt verder
het chronische gebruik van geneesmiddelen bij ouderen
op. In 2008 is van alle recepten die ouderen ontvangen,
86% een herhalingsrecept (SFK, 2009b). Ook gebruiken
ouderen meestal meerdere geneesmiddelen tegelijk. Van
de ouderen krijgt 45% in 2007 vijf of meer verschillende
geneesmiddelen voorgeschreven. Van de 75-plussers
gebruikt bijna 20% tien of meer geneesmiddelen in een
jaar (Van Dijk et al., 2009).
Ggz-gebruik onder ouderen is relatief laag
Weinig ouderen vinden de weg naar de geestelijke
gezondheidszorg (ggz) (Bierman et al., 2007). Ouderen met
psychische problemen maken veelvuldig gebruik van

Figuur 6.1 Zelfgerapporteerd gebruik van medische voorzieningen naar leeftijdsgroep in 2009 (Bron: CBS StatLine).
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huisartsenzorg (Depla et al., 2005). De aanleiding van hun
bezoek aan de huisarts is echter meestal niet de psychische
problematiek, maar bestaande lichamelijke problemen.
Hoewel de huisarts in principe de psychische of psycho
sociale problemen bij hun oudere patiënten vroegtijdig zou
kunnen opsporen, en hen zonodig kan doorverwijzen naar de
gespecialiseerde ggz, gebeurt dat niet altijd. De huisarts
registreert bij 18% van zijn oudere patiënten één of meer
psychische problemen (Ten Have et al., 2007), terwijl bij
ongeveer een kwart van de ouderen met een lichamelijke
aandoening depressie en/of angstklachten voorkomen. Er is
dus, net als bij de rest van de bevolking, bij ouderen sprake
van onderdiagnostiek en onderbehandeling voor depressie
en psychische stoornissen. Dit komt onder andere doordat
deze aandoeningen bij ouderen niet voldoende herkend
worden, zowel door de hulpverlener als door ouderen zelf.
Zo voldoen de klachten vaak niet aan de bestaande criteria
voor het stellen van een diagnose. Daarnaast hebben
ouderen ook vaak lichamelijke klachten, waar zowel ouderen
zelf als hulpverleners zich vooral op richten (De Boer, 2006).
Toename zorggebruik onder ouderen, deels als gevolg
van veroudering
Sinds 1981 laten de trends in zorggebruik aanzienlijke
verschillen zien tussen de verschillende zorgverleners.
Deze trends geven wel een vergelijkbaar beeld met de
trends in de algemene bevolking. Het percentage ouderen
dat contact heeft met de huisarts is redelijk stabiel
gebleven, evenals het percentage ouderen dat in een
ziekenhuis wordt opgenomen voor een klinische opname.
Daarentegen is het percentage ouderen dat gebruikmaakt
van de specialist, fysiotherapeut en voorgeschreven
geneesmiddelen sterk gestegen, meer dan in de totale

bevolking het geval is. De toename kan maar voor een
deel worden toegeschreven aan de veroudering van de
bevolking en de daarmee gepaard gaande verslechterde
gezondheidstoestand (Swinkels, 2006).

6.3 Zorg gericht op beperkingen
Zelfstandig wonende ouderen maken niet alleen gebruik van
zorg vanwege hun ziekten en aandoeningen, maar vaak ook
vanwege hun beperkingen. De zorg gericht op beperkingen
bestaat naast verzorging, verpleging, begeleiding en
huishoudelijke hulp (zorg zonder verblijf) uit een aanbod van
hulpmiddelen en vervoers- en woningvoorzieningen. Deze
zorg is erop gericht dat ouderen zo goed en lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen. Het bevorderen van de
zelfredzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. Hieraan
zijn echter grenzen verbonden. Bij een deel van de ouderen
zal de gezondheidstoestand zo verslechteren dat de
zelfredzaamheid afneemt en de behoefte aan extramurale
danwel intramurale verzorging en verpleging of een
combinatie hiervan toeneemt. Uiteindelijk kan dit voor een
deel van de ouderen betekenen dat er een moment komt
waarbij de zorg vooral gericht zal zijn op een zo goed
mogelijke begeleiding naar het levenseinde. Deze zoge
naamde palliatieve zorg blijft hier buiten beschouwing. In
deze paragraaf gaan we vooral in op zorg die gericht is op
bevordering van de zelfredzaamheid bij zelfstandig
wonende ouderen.
Een vijfde van de ouderen ontvangt zorg zonder verblijf
In 2007 ontving circa 20% van de ouderen (496.560
ouderen) zorg zonder verblijf (CBS StatLine, 2010). Dit
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Figuur 6.2 Aandeel ouderen dat in 2007 gebruikmaakt van zorg
zonder verblijfa en zorg met verblijf naar geslacht en leeftijd in
2007 (Bron: CBS StatLine).
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Dit betreft ouderen die niet in een instelling verblijven en zorg
ontvangen, waarvoor een eigen bijdrage is betaald, waarvan de
kosten voor rekening van de AWBZ of de Wmo komen.

betreft AWBZ- en/of Wmo-zorg waarvoor een eigen
bijdrage is berekend en geïnd door het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Bijna drie kwart van de
ouderen die zorg zonder verblijf ontvangt, ontvangt die
zorg in de vorm van huishoudelijke hulp. Deze wordt
vanuit de Wmo gefinancierd. De helft hiervan ontvangt
alleen huishoudelijke hulp, de andere helft ontvangt
huishoudelijke hulp in combinatie met verpleging en/of
verzorging. Verpleging en verzorging worden vanuit de
AWBZ of Zorgverzekeringwet gefinancierd. Een kwart van
de ouderen die gebruikmaakt van zorg zonder verblijf
ontvangt alleen verpleging en/of verzorging.
Meer zorg zonder verblijf naarmate men ouder wordt
Het gebruik van zorg zonder verblijf neemt toe naarmate
men ouder wordt (zie figuur 6.2). Van de 65-69-jarigen
maakt ongeveer 6% van de zelfstandig wonende ouderen
gebruik van zorg zonder verblijf, van de 85-89-jarigen is dit
ongeveer de helft. Als we uitgaan van absolute aantallen
zelfstandig wonende ouderen die huishoudelijke hulp,
verpleging en/of verzorging ontvangen, is de groep
80-84-jarigen het grootst. Naarmate ze ouder worden, gaan
ouderen niet alleen meer gebruik van zorg zonder verblijf
maken, er zal ook sprake zijn van substitutie door zorg in
verpleeg- en verzorgingshuizen. Als ouderen in een instelling
worden opgenomen, maken ze geen gebruik van zorg
zonder verblijf. Zo is bij vrouwen van 90 jaar en ouder het
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Meer dan helft van de ouderen met lichamelijke
beperking maakt geen gebruik van Wmo
Mensen met een beperking, waaronder relatief veel
ouderen, kunnen gebruikmaken van individuele Wmovoorzieningen. Niet alle ouderen met een lichamelijke
beperking maken hier echter gebruik van. Zo maakte in
2009 56% van de ouderen met een lichte, matige of
ernstige lichamelijke beperking geen gebruik van
individuele Wmo-voorzieningen, zoals huishoudelijke
hulp, vervoers- en woningvoorzieningen. Zij hebben dit
naar eigen zeggen ook niet nodig (Van Campen, 2011).
Ruim een derde van de ouderen met beperkingen
ontvangt wel ondersteuning en vindt deze voldoende.
Bijna 10% geeft aan (meer) ondersteuning nodig te
hebben. Van de individuele Wmo-voorzieningen vragen
ouderen het meest hulp aan in het huishouden, gevolgd
door vervoers- en woonvoorzieningen. De helft van de
aanvragers geeft aan dat het zonder de ondersteuning van
de gemeente niet mogelijk zou zijn om zelfstandig te
blijven wonen (De Klerk et al., 2010).
Bijna 10% van de ouderen met een lichamelijke
beperking ontvangt een persoonsgebonden budget
Mensen met een beperking kunnen ervoor kiezen hun
aanspraak voor Wmo- en/of AWBZ-voorzieningen te
ontvangen in de vorm van zorg in natura, een persoons
gebonden budget (pgb) of een combinatie hiervan. Met een
pgb krijgen ouderen met een beperking een budget
toegekend dat zij kunnen gebruiken om zelf formele dan wel
informele zorgverleners in te huren voor de zorg die zij nodig
hebben. Ook kunnen ze hiermee zelf voorzieningen regelen
of hulpmiddelen aanschaffen. Bijna een tiende van de
ouderen met een matige of ernstige lichamelijke beperking
maakte in 2007 gebruik van een pgb, een verdubbeling van
het percentage in 2004 (Marangos et al., 2009).
Ongeveer 150.000 ouderen maken gebruik van
mantelzorg
De zorg voor ouderen bestaat niet alleen uit professionele
zorg. Ruim 150.000 ouderen ontvingen in 2005 alleen
mantelzorg of mantelzorg in combinatie met professionele
zorg (De Boer et al., 2008). Er kan nog een onderscheid
gemaakt worden naar mantelzorg die ‘belangeloos’ wordt
verleend en mantelzorg die vanuit een pgb wordt vergoed.
Het is niet bekend hoeveel ouderen een pgb voor
mantelzorg ontvangen. Ook ondersteuning aan
mantelzorgers behoort tot de Wmo.

Figuur 6.3 Percentage ouderen dat hulpmiddelen gebruikt
naar leeftijd en type hulpmiddelen in 2008 (Bron: CBS StatLine).
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verzorgingshuis woont, is gehalveerd tussen 1995 en 2010
(CBS StatLine). Maar ook absoluut gezien is het aantal
ouderen dat gebruikmaakt van zorg met verblijf ondanks
de vergrijzing gedaald. Het aantal mensen dat zorg zonder
verblijf ontvangt, is in de periode 1995-2010 gestegen. De
laatste jaren daalt het aandeel ouderen met zorg zonder
verblijf echter licht bij ouderen jonger dan 80 jaar en is
stabiel bij ouderen van 80 jaar en ouder. De hoeveelheid
zorg die een oudere krijgt, is in de periode 2000-2007
sterker gestegen bij zelfstandig wonende ouderen dan bij
ouderen in verplegings- en verzorgingshuizen. Dit
betekent dat er op persoonsniveau intensiever gebruik
wordt gemaakt van zorg zonder verblijf. Dit komt door een
combinatie van een verminderd gebruik van zorg met
verblijf, technologische ontwikkelingen, verkorting van de
ligduren in ziekenhuizen en een stijgend aantal
ziekenhuisbehandelingen.
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Veel ouderen, vooral 75-plussers, maken gebruik van
hulpmiddelen
Hulpmiddelen hebben als doel om functionerings
problemen te beperken of te compenseren. Hierna gaan
we alleen in op hulpmiddelen ter ondersteuning van
beperkingen. Deze worden vanuit de Wmo en/of AWBZ
verstrekt. We gaan hier niet in op hulpmiddelen die nodig
zijn bij de behandeling van een aandoening, zoals
insulinespuiten voor diabetespatiënten. Deze worden
vanuit de Zvw verstrekt.
Bijna alle ouderen gebruiken een hulpmiddel om beter te
kunnen zien (zie figuur 6.3). Daarnaast gaf één op de vijf in
2008 aan een hulpmiddel te gebruiken bij het bewegen, zoals
een rolstoel, looprek of stok en één op de zes een hulpmiddel bij het horen. Van de 75-plussers gebruikt bijna 40%
hulpmiddelen voor het bewegen en bijna 30% hulpmiddelen
bij het horen. Oudere vrouwen hadden twee keer zo vaak een
hulpmiddel bij het bewegen als oudere mannen. Oudere
mannen hadden juist vaker een gehoorapparaat of een
apparaat voor geluidsversterking (Wingen, 2009).
Verschuiving van zorg met verblijf naar zorg zonder
verblijf
Het overheidsbeleid is erop gericht om ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit is conform de
wens van de meeste ouderen om zolang mogelijk actief,
autonoom en onafhankelijk te blijven. Het overheidsbeleid
is zichtbaar in het zorggebruik. Er is een duidelijke
verschuiving van zorg met verblijf naar zorg zonder verblijf

zelfstandig. Er is sprake van een toename van ouderen die
kiezen voor kleinschalige woonvormen. Gestimuleerd door
de overheid groeit het aantal kleinschalige woonvormen
voor mensen met dementie bijvoorbeeld sterk. Het gaat
om kleinschalige zorg die gefinancierd wordt vanuit de
AWBZ. In 2010 woont een kwart van de ouderen met
dementie in een kleinschalige woonvorm (Vilans, 2010).
Wonen op maat ter bevordering van zelfstandig wonen
door ouderen met beperkingen
Om zelfstandig wonen van ouderen met beperkingen
mogelijk te maken is aanpassing van het woonaanbod
essentieel. Gemeenten, woningcorporaties en zorg
aanbieders moeten zorgen voor voldoende geschikte
woningen en een toegankelijke woonomgeving voor
ouderen (en anderen) met beperkingen. Met een tweejarig
ondersteuningsprogramma kunnen gemeenten en andere
organisaties aan de slag om wijken generatiebestendig te
maken (Actieplan ‘Beter (t)huis in de buurt’). Het versnel
len van het aanbod aan kleinschalige woonvormen, het
stimuleren van toepassing van ICT en domotica en het
ondersteunen van informele zorgverleners zijn belangrijke
onderdelen van het Actieplan.
Met de leeftijd verandert de aard van de zorg
Uit het voorgaande komt naar voren dat de aard van het
zorggebruik verandert met het ouder worden. Een
behoorlijk deel van de 65-74-jarigen is nog vitaal. Ze
maken ten opzichte van de gehele bevolking weliswaar
meer gebruik van zorg, maar het gaat vooral om het
gebruik van de curatieve zorg, gericht op genezing of
stabilisatie van ziekten en aandoeningen. Met het ouder
worden verslechtert de gezondheid: er is een toename van
(chronische) ziekten en van beperkingen waarbij structurele
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zorg en ondersteuning nodig is. Het bevorderen en behoud
van functionaliteit, zelfredzaamheid en ervaren kwaliteit
van leven komen dan voorop te staan. De aandacht is niet
langer meer primair gericht op het genezen van ziekte of
aandoening (NHG, 2007). De zorg voor de chronisch zieke
ouderen met beperkingen kenmerkt zich door veel
preventieve activiteiten ter voorkoming van ergere
problemen of van complicaties. Dit komt ook in het
volgende hoofdstuk over preventie aan bod.

6.4 Zorg gericht op complexe
problematiek
Persoonlijke context ouderen bepalend voor ontstaan
complexe problematiek
Naast aandoeningen en beperkingen is de persoonlijke
context een belangrijke bepalende factor bij de zorgbehoefte
van ouderen. De ervaren gezondheid van ouderen wordt ook
beïnvloed door de kwetsbare levensfase waarin zij zich
bevinden. In deze levensfase komen ziekte, beperkingen en/
of verlies van de partner en andere naasten meer voor dan
bij de jongere bevolking. Hierdoor wordt de sociale en
emotionele steun dikwijls minder en is er soms sprake van
een teruggang in economische omstandigheden. Vaak
spreekt men dan van ouderen met complexe problematiek
(NHG, 2007). Maar ook de term kwetsbare ouderen is op
deze groep van toepassing (Van Campen, 2011).
Ouderen met complexe problematiek maken structureel
en intensief gebruik van zorg
Zelfstandig wonende ouderen met complexe problematiek
maken structureel en intensief gebruik van zorg. Het gaat
hierbij doorgaans om een combinatie van voorzieningen,
om zowel AWBZ- als Wmo-gefinancierde zorg en onder
steuning, als ook om Zvw-gefinancierde zorg gericht op
behandeling van (complicaties van) ziekten en aan
doeningen. Naast deze formele zorg maken ouderen met
complexe problematiek vaak ook intensief gebruik van
informele zorg door partners, familieleden of vrijwilligers.
Ook bij zorg gericht op complexe problematiek staat
behoud van zelfredzaamheid en functies centraal
Het bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig,
in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen,
is ook een belangrijk doel bij de zorg gericht op ouderen
met complexe problematiek. De zorg beoogt de zelfred
zaamheid van de oudere patiënten te bevorderen en
functies zo lang mogelijk te behouden. Met verzorging en
verpleging en de inzet van technologie en hulpmiddelen
wordt geprobeerd om ouderen met een verzorgings- of
verpleeghuisindicatie, indien gewenst, zo lang mogelijk
zelfstandig te laten wonen. Hiertoe bestaat de mogelijk
heid van extramurale ouderenzorg, dagopvang en
intensieve thuiszorg.
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Zorg gericht op ouderen met complexe problematiek
vergt goede regie
Bij de zorg gericht op zelfstandig wonende ouderen met
complexe problematiek zijn veel verschillende zorg- en
hulpverleners betrokken. Hierbij loopt zorg gericht op
aandoeningen en zorg gericht op beperkingen door elkaar.
Dit vergt de nodige regie op de samenwerking en
afstemming tussen bijvoorbeeld de huisarts, medischspecialist, gemeente, huishoudelijke hulp, wijkverpleegkundige en/of mantelzorger. Bovendien doet deze
diversiteit aan zorgverleners een sterk beroep op de
communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt.
Zowel zorgverleners als patiënten ervaren onvoldoende
coördinatie van de zorg of het ontbreken daarvan en
onderlinge communicatie tussen zorgverleners als
belangrijke knelpunten (Luijben & Kommer, 2010).
Verschillende initiatieven ter verbetering kwaliteit
van zorg
Zowel vanuit de overheid als vanuit de zorgaanbieders zijn
initiatieven gestart om de zorg voor ouderen met
complexe problematiek te verbeteren. Het Nationaal
Programma Ouderenzorg beoogt de kwaliteit van de zorg
gericht op ouderen met complexe problematiek te
bevorderen. In het kader van dit ZonMw-programma
vinden momenteel regionale experimenten plaats met
nieuwe zorgvormen voor ouderen met complexe
problematiek. Het doel hiervan is het realiseren van een
meerwaarde voor deze groep ouderen, via een integraal
zorg- en ondersteuningsaanbod op maat dat leidt tot
betere zelfredzaamheid, meer functiebehoud, minder
zorggebruik en minder zorg- en behandelbelasting. Hierbij
zijn universitaire medische centra, zorgaanbieders,
verzekeraars, gemeenten, woningcorporaties en de
kwetsbare ouderen zelf betrokken. Het programma
bestaat uit onderzoek, implementatie en transitieexperimenten. De transitie-experimenten zijn ambitieuze
projecten, waarin de zorg voor kwetsbare ouderen met
complexe problematiek tijdelijk op een alternatieve
manier wordt georganiseerd en aangeboden (Luijben &
Kommer, 2010). Het ZonMw-programma loopt af in 2012.
Ook binnen de medische beroepsorganisaties is veel
aandacht voor ouderen met complexe problematiek. De
artsenorganisaties Koninklijke Nederlandsche Maat
schappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben
toekomstvisies uitgebracht die gewijd zijn aan de
huisartsen- en ziekenhuiszorg voor ouderen. Daarnaast
lopen er bij zorginstellingen en op regionaal en
gemeentelijk niveau nog tal van initiatieven om de
kwaliteit van zorg voor ouderen te verbeteren.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere te vinden op de
website Zorg voor Beter (www.zorgvoorbeter.nl). Verder
schuift de overheid de wijkverpleegkundige naar voren als
de spil in de zorg gericht op complexe problematiek (VWS,

2009b). Het ZonMw-programma ‘De zichtbare schakel’
moet duidelijk maken wat de wijkverpleegkundige in de
praktijk bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit en
de samenhang van de zorg bij complexe problematiek. In
het kader van dit programma zijn 180 fte-wijkverpleeg
kundigen aan de slag gegaan, veelal in achterstandswijken.
Tot slot
In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op het gebruik van zorg
door zelfstandig wonende ouderen, waarbij een kunstmatig
onderscheid is gemaakt naar zorg gericht op aandoeningen,
zorg gericht op beperkingen en zorg gericht op complexe
problematiek. Hierbij lag de nadruk op het gebruik van de
verschillende door de overheid gefinancierde voor
zieningen, zoals ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg, verzorging
en verpleging zonder verblijf en hulpmiddelen door de
totale groep ouderen. In dit hoofdstuk is amper ingegaan
op de reden en de inhoud of aard van het zorggebruik door
ouderen.
In de zorg voor ouderen is het vaak lastig een strikte
scheiding aan te geven tussen preventie en zorg. Zo maakt
in de zorg gericht op aandoeningen (cure) preventie
integraal onderdeel uit van de zorg. Bij de zorg gericht op
beperkingen en complexe problematiek is sprake van
activiteiten die kunnen worden opgevat als functionerings
gerichte preventie. In het volgende hoofdstuk over
preventie bij ouderen komen deze aspecten onder andere
aan bod.

Gezond ouder worden in Nederland | 55

7
Preventie gericht
op ouderen
Mirjam Busch en Manon Savelkoul

7.1 Inleiding
Bij preventie gericht op ouderen gaat het erom belem
meringen in het gezond ouder worden vroegtijdig op te
sporen en op te lossen. Gezond ouder worden gaat niet
alleen om het voorkómen en uitstellen van ziekte en
sterfte, maar zeker ook om de preventie van beperkingen
in het functioneren, het voorkómen van verlies van
zelfredzaamheid en het terugdringen van afhankelijkheid
van de zorg. ‘Het concrete doel van preventieve acties
verschilt per situatie, maar is in algemene zin steeds om
opschuiven in de cascade van kwetsbaarheid en functie
verlies te voorkomen’ (Gezondheidsraad, 2009). Hoewel
leeftijd geen absoluut criterium is, neemt over het
algemeen de gezondheid af met het vorderen van de
leeftijd. Bij het ouder worden verschuift de doelstelling van
preventie. Tot een leeftijd van ongeveer 75 jaar is de
doelstelling ‘langer leven in goede gezondheid’ haalbaar.
Bij ouderen boven de 75 jaar is de gezondheidsgerelateerde
kwaliteit van leven belangrijker. Veel ouderen hebben dan
immers al met (meerdere) ziekten en aandoeningen en/of
beperkingen te kampen.
Preventie voor ouderen maakt deel uit van de zorgketen, is
verbonden met cure en care, maar hangt ook samen met
wonen en welzijn. De preventieve maatregelen en

interventies liggen op het terrein van zowel de zorg- als de
sociale sector. Het gaat vooral om lokale activiteiten op
basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar ook
sommige interventies voor individuele ouderen die vanuit
de AWBZ en Zvw worden gefinancierd, vallen binnen de
brede definitie van preventie.
Leeswijzer
In dit hoofdstuk staat de preventie gericht op zelfstandig
wonende ouderen centraal. De focus ligt hierbij op
preventie op lokaal niveau, die plaatsvindt onder
gemeentelijke verantwoordelijkheid of regie. In paragraaf
7.2 schetsen we een beeld van het huidige aanbod aan
preventieve activiteiten in Nederland. Hierbij komt zowel
de aanbod- als de vraagzijde aan bod: op welke thema’s
(ziekten, aandoeningen, risico’s en beperkingen) is het
aanbod gericht, wat wordt er aan wie aangeboden, hoe is
het aanbod georganiseerd en wie zijn belangrijke spelers
in de organisatie en uitvoering ervan. In paragraaf 7.3 staat
het bereik en de effectiviteit van het huidige preventie
aanbod gericht op ouderen centraal. Eerst beschrijven we
wat er bekend is uit evaluatiestudies naar specifieke
preventieve interventies voor ouderen in Nederland.
Hiermee ontstaat een beeld van welke Nederlandse
interventies effectief zijn. Vervolgens gaan we in op de
resultaten van internationale reviews naar de (kosten)
effectiviteit van preventie bij vier belangrijke problemen
voor ouderen: vallen, inactiviteit, eenzaamheid en
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Tabel 7.1 Preventieaanbod voor zelfstandig wonende ouderen in Nederland (Bron: o.a. I-database RIVM; Gezondheidsraad, 2009).
Thema
Voorbeelden landelijkea en lokale interventies
Ziektegerichte preventie
Influenza
Borstkanker
Lichamelijke activiteit
Gezonde voeding

Psychische stoornissen
(depressie en angst)

Eenzaamheid

Dementie (Alzheimer)

Influenzavaccinatie: jaarlijks krijgen alle 60-plussers een griepprik aangeboden door de huisarts.
Borstkankerscreening: elke twee jaar worden vrouwen van 50 tot en met 75 jaar uitgenodigd voor een
onderzoek naar borstkanker.
Landelijke interventies: ‘GALM’, ‘NiB-tv’, ‘Meer bewegen voor ouderen’ en ‘Bewegen en Gezondheid voor
50+’. Lokale variant van deze laatste interventie is ‘Thuis in beweging’.
Landelijke interventies ontbreken. Wel zijn er (voor professionals) normen opgesteld waaraan een gezond
dieet voor ouderen dient te voldoen (Gezondheidsraad, 2000). Lokaal worden vooral voorlichtings
bijeenkomsten aangeboden aan ouderen. Voorbeelden: ‘Goede voeding voor ouderen’, ‘Gezonde voeding,
gezond ouder worden’, ‘Gezonde voeding als u ouder wordt’ en ‘Grijze haren, andere etenswaren’.
Landelijke interventies: ‘In de put, uit de put 55+’, ‘Verhalen die we leven’, ‘Kleur je leven 55+’, ‘Op zoek naar
zin’ en ‘Activerend huisbezoek’. Voor verweduwde ouderen is er ‘Verlies en dan verder’ en ‘Bezoekdienst’, en
voor oudere Turken en Marokkanen is er ‘De kracht van je leven’. Daarnaast is er een handleiding ‘Integrale
aanpak depressiepreventie ouderen’ voor gemeenten, om een integrale wijkgerichte aanpak te ontwikkelen
(Bohlmeijer et al., 2005).
Voorbeelden van lokale interventies: ‘Zingeving voor ouderen’ en ‘Gezondheid in Balans’. Het aanbod
gericht op preventie van angst bij ouderen beperkt zich tot enkele aangepaste interventies voor
volwassenen (‘Angst de baas 55+’ en ‘Angst in de hand 55+’).
Het aanbod bestaat vooral uit het stimuleren van contacten in de omgeving door sociaal-culturele of
persoonlijke activering. Naast het aanbieden van allerlei sociale activiteiten, zoals koffie-inloopochtenden,
gymclubjes en dergelijke, gaat het hierbij om interventies als: ‘Samen is wijs’, ‘Vriend actief’,
‘Vriendschapscursus’, ‘Zin in vriendschap’, ‘Esc@pe…als je wereld kleiner wordt’ en ‘50plusnet’. Er zijn ook
interventies voor specifieke risicogroepen zoals weduwen (‘Alleen verder’) en homoseksuelen (‘Buddyzorg
voor oudere homoseksuelen’). Daarnaast maakt (vroeg)signalering door hulp- en zorgverleners ook deel uit
van het preventieaanbod. De ‘Handreiking Signaleringsnetwerken voor sociaal geïsoleerde ouderen’ (Van
Doorn, 2006) is hiertoe ontwikkeld.
Het aanbod bestaat uit vroegsignalering van dementie en ondersteuning van patiënten en verzorgers. Het
gaat om interventies als: ‘‘Geheugenspreekuur’, ‘Vergeetachtigheid of dementie?’, ‘Alzheimer café’ en
‘Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers’.

Functioneringsgerichte preventie
Gezond of succesvol
Dit betreft een gevarieerd aanbod. Het gaat zowel om voorlichting over ouder worden (zoals ‘Senioren
ouder worden
voorlichting’, ‘Gezondheidsvoorlichting 50+’ en ‘De kunst van het ouder worden’) als om het aanleren van
vaardigheden hoe (proactief) om te gaan met bijbehorende emoties en problemen (zoals ‘Op weg naar
Gouden jaren’, ‘Grip op je leven’ en het zelfhulpboek ‘Succesvol ouder worden’). Ook gaat het om inter
venties gericht op zingeving in de laatste levensfase (zoals ‘Levenskunstspel’ en ‘Geef je leven een beetje
meer glans’) en op het behoud van eigen regie, ondanks toenemende afhankelijkheid (zoals ‘50+-vrouwen
de zorg in eigen hand’, en ‘Grip op eigen lijf en Leven’). Voorbeelden van interventies voor allochtone
ouderen zijn: ‘Ouder worden in Nederland in de 21e eeuw’, ‘Zin in gezond leven’ en ‘Gezond ouder worden’.
Zelfredzaamheid
Er is sprake van een zeer divers aanbod van zowel functie- als competentiegerichte interventies (zoals
incontinentietraining, cognitieve training en valpreventie, zie hierna), programma’s gericht op het leren
omgaan met chronische ziekten en/of multimorbiditeit (zoals ‘Zelfmanagement bij ouderen met chronisch
hartfalen’), integrale individuele interventies (zoals huisbezoeken en activeringsprogramma’s),
zorggerelateerde preventie van aspecifieke gevolgen van ziekte of aandoening (zoals decubitus,
slaapgebrek, vochttekort, slechte voedingstoestand en verwarring) en programma’s die zich op fysieke en
sociale omgeving richten (zoals buddy’s, Consultatiebureaus voor Ouderen, mantelzorgondersteuning,
veilige woonomgeving en levensloopbestendig bouwen).
Vallen
Landelijke interventies: ‘Halt! U valt’, ‘ Zicht op evenwicht’, ‘Vallen verleden tijd’, ‘In Balans’, ‘Gezond en
Vitaal’ en ‘Bewegen valt goed!’ (voor allochtone ouderen). Voorbeelden van lokale valpreventieprojecten
zijn ‘Woon wijs, voorkom vallen’, ‘Gezond verder’, ‘Veilig Thuis’ en ‘Lekker en veilig slapen’.
a

Landelijke interventies zijn door een landelijke organisatie ontwikkeld en op lokaal niveau geïmplementeerd.
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Tekstblok 7.1: Age-friendly Cities project: iets voor Nederland?
De vergrijzing in Europa (en de rest van de wereld) gaat
hand in hand met de verstedelijking. Sinds 2007 woont
meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad
(UNFPA, 2007). Ook steeds meer ouderen wonen in
stedelijk gebied, een omgeving die niet altijd even
vriendelijk is voor mensen die slecht ter been worden
en soms hulp nodig hebben bij alledaagse dingen.
Het Age-friendly Cities project van de WHO biedt
steden overal ter wereld een raamwerk om de
leefbaarheid voor ouderen te verbeteren (WHO, 2007).
Het doel is op een lokaal niveau ouderen zo lang
mogelijk te kunnen laten deelnemen aan de
samenleving.
Een age-friendly city moedigt actief ouder worden aan
door het optimaliseren van kansen voor gezondheid,
deelname en veiligheid om de kwaliteit van leven te
bevorderen van ouder wordende burgers. In prak
tische zin past de age-friendly city zijn bestaande
structuren en diensten op zodanige wijze aan dat ze
toegankelijk en uitnodigend worden voor mensen met
verschillende behoeften en capaciteiten (WHO, 2007).
De domeinen waarop wordt ingegrepen door middel
van verschillende typen interventies zijn:

depressie. Deze informatie is niet direct toepasbaar voor
gemeenten, maar geeft wel een beeld van welke soorten
interventies voor de toekomst het meest kansrijk zijn.

7.2 Preventieaanbod gericht op
ouderen in Nederland
Aanbod gericht op fysiek, psychisch en sociaal
functioneren
Het preventieaanbod richt zich op het bevorderen van het
fysieke, psychische en sociale functioneren van ouderen.
In tabel 7.1 staat het preventieaanbod dat specifiek gericht
is op ouderen weergegeven. Het aanbod voor de totale
groep volwassenen, waar ouderen ook onder vallen, is
hier niet in meegenomen. Er is een onderverdeling
gemaakt naar ziektegerichte preventie, gericht op het
voorkómen van ziekten en aandoeningen, en naar
functioneringsgerichte preventie, gericht op het
voorkómen van beperkingen en functionele tekorten bij
ouderen. Meer informatie over de leefstijlinterventies in
deze tabel is onder andere te vinden in de Interventie
database van het Centrum Gezond Leven van het RIVM
(www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database).

1. omgeving buitenshuis en gebouwen;
2. vervoer;
3. huisvesting;
4. sociale participatie;
5. respect en sociale inclusie;
6. deelname aan de maatschappij en arbeidsmarkt;
7. communicatie en informatie;
8. gemeenschapssteun en gezondheidsdiensten.
Hoewel Nederland bij uitstek te maken heeft met
ouderen die in stedelijk gebied wonen, komt er in
de lijst van 35 huidige age-friendly steden nog geen
enkele Nederlandse gemeente voor. Wellicht zijn er
mogelijkheden nu steeds meer verantwoordelijkheden
voor welzijn van en zorg voor ouderen worden
overgeheveld naar de gemeenten. Veel inspiratie biedt
de age-friendly aanpak in New York City, waar men in
2007 enthousiast aan de slag is gegaan (Bloomberg &
Quinn, 2009). De burgemeester van New York,
Bloomberg, is één van de meest actieve deelnemers en
zet zich in om zijn stad te verbeteren voor de ouder
wordende bevolking. Een grote hoeveelheid concrete
plannen en acties is in te zien op de website
(www.agefriendlynyc.org/suggestions.html).

Ziektegericht preventieaanbod vooral gericht op
gezondheidsbevordering
Ziektegerichte preventie omvat maatregelen om ziekte te
voorkomen en vroeg op te sporen, gezondheid te
bevorderen en gezondheid te beschermen. Zoals zichtbaar
in tabel 7.1, zijn er in Nederland twee landelijke programma’s
gericht op het voorkómen of vroegsignaleren van ziekte bij
ouderen: influenzavaccinatie en borstkankerscreening. Het
ziektegerichte preventieaanbod bestaat verder vooral uit
leefstijlinterventies gericht op gezondheidsbevordering. De
nadruk ligt hierbij op het bevorderen van bewegen. Er zijn
nagenoeg geen interventies gericht op genotsmiddelen
(roken, alcohol en drugs) die specifiek op ouderen gericht
zijn. Ook interventies gericht op geneesmiddelengebruik
(slaapmiddelen en polyfarmacie) zijn niet specifiek voor
ouderen ontwikkeld, terwijl dit wel relevant is bij ouderen.
Aanzienlijk aanbod voor depressiepreventie
Er is een aanzienlijk preventieaanbod dat zich richt op
psychische stoornissen bij ouderen. Hierbij gaat het
voornamelijk om interventies gericht op vroegsignalering
of het voorkómen van depressie. Het aanbod richt zich
vooral op ouderen met depressieve klachten en op
specifieke risicogroepen, zoals ouderen die net hun
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partner hebben verloren. Specifiek voor de doelgroep
ouderen is een handleiding ‘Integrale aanpak depressiepreventie ouderen’ ontwikkeld (Bohlmeijer et al., 2005).
Daarmee kunnen gemeenten een wijkgerichte aanpak
voor depressiepreventie ontwikkelen, waarbij GGD’en en
overige relevante partijen met elkaar samenwerken.
Het aantal interventies dat zich richt op preventie van
angst bij ouderen is zeer beperkt, terwijl een angststoornis
de meest voorkomende psychische aandoening bij
ouderen is. Het Landelijk Platform Preventie Ouderen
(LPPO) zet zich in om het thema angst bij ouderen op de
landelijke politieke agenda te krijgen.
Functioneringsgericht preventieaanbod divers
Uit tabel 7.1 blijkt dat het functioneringsgericht aanbod van
preventie zeer divers is. Het bestaat enerzijds uit specifieke
functie- of competentiegerichte interventies, zoals
valpreventie of het gebruik van hulpmiddelen. Anderzijds
omvat dit aanbod ook integrale interventies, die zich richten
op gezond of succesvol ouder worden en op de zelfredzaamheid van ouderen. Hierbij gaat het om huisbezoek en
activeringsprogramma’s, consultatiebureaus, mantelzorg
ondersteuning, activiteiten gericht op zelfmanagement,
zingeving en maatschappelijke participatie.
Bij functioneringsgerichte preventie gaat het ook om
inspanningen gericht op het meer ‘age-friendly’ maken
van de fysieke omgeving (zie tekstblok 7.1). Dit zijn
gemeentelijke initiatieven op de terreinen wonen (zoals
levensloopbestendig bouwen, toepassen robotica/
domotica), ruimtelijke ordening (zoals aanbrengen
rustplekken, openbare toiletten, wegnemen drempels) en
verkeer (zoals toegankelijk openbaar vervoer en
aanpassen verkeerssituatie). Dergelijke maatregelen vallen
binnen de wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten
om maatschappelijke participatie voor mensen met een
beperking, waaronder veel ouderen, mogelijk te maken.
Preventie maakt ook deel uit van reguliere zorg
Een deel van de ziektegerichte en functioneringsgerichte
preventie gericht op ouderen vindt plaats binnen de zorg.
Dit aanbod is niet opgenomen in tabel 7.1. Naast de
programmatische preventie voor groepen ouderen (de
influenzavaccinatie en de borstkankerscreening) betreft dit
vooral zogenaamde casuïstische preventie. Hierbij gaat het
om vroegsignalering van gezondheidsproblemen en
-risico’s of om een leefstijladvies tijdens een consult van
een oudere patiënt door de (huis)arts. Deze preventie valt
binnen de reguliere zorg. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld
decubituspreventie en revalidatieprogramma’s. Voor
beelden van ander preventief aanbod in de zorg zijn:
cursussen en trainingen gericht op meer bewegen en
valpreventie door fysio- en ergotherapeuten, voor
lichtingsbijeenkomsten door praktijkverpleegkundigen en
voedingsvoorlichting door diëtisten. Het gaat hier vooral
om preventie gericht op ouderen met een bepaalde ziekte
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of aandoening die naar verwachting baat zullen hebben bij
dergelijke activiteiten.
Preventie vaak lokaal, kleinschalig en niet structureel
De meeste preventieve activiteiten voor ouderen vinden
plaats op lokaal niveau, vaak in de eigen wijk of buurt of bij
de ouderen thuis. Het gaat meestal om een kleinschalig en
niet-structureel aanbod. Op lokaal niveau zijn er grote
verschillen. Alleen de influenzavaccinatie en de screening op
borstkanker zijn structurele landelijke programma’s
die aan (een deelpopulatie van) alle ouderen worden
aangeboden. Bij het meeste aanbod is sprake van face-toface contact tussen de oudere(n) en een hulpverlener of
begeleider, in de vorm van een cursus, vaardigheidstraining,
workshop, voorlichtingsbijeenkomst, huisbezoek, hulp in
de huishouding of andere ondersteuning. Er is echter ook
sprake van online aanbod. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
een zelfhulpcursus of een online community voor ouderen.
Preventie gericht op ouderen betreft zowel collectief als
individueel aanbod
Veel preventief aanbod richt zich op alle oudere inwoners
van een gemeente, wijk of buurt. Hierbij gaat het om
algemeen Wmo-beleid, zoals goed openbaar vervoer,
levensloopbestendig bouwen en oudervriendelijk inrichten
van de woonomgeving. Maar ook vanuit de Wpg is er
sprake van een collectief aanbod ter bevordering en
bescherming van de gezondheid van oudere inwoners. Dit
betreffen vaak leefstijlinterventies die zich richten op alle
ouderen.
Naast het collectieve aanbod is er ook een individueel
preventief aanbod. Dit betreft de eerdergenoemde
geïndiceerde en zorggerelateerde preventie binnen de
zorg, evenals leefstijlinterventies die gericht zijn op
ouderen met een verhoogd risico op een ziekte,
aandoening of beperking. Ook de Wmo-voorzieningen
waarvoor een indicatie nodig is, vallen onder het
individuele aanbod (zie ook hoofdstuk 6). Hierbij gaat het
om hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en woning
aanpassingen voor ouderen die vanwege een fysieke
beperking of psychische of sociale problemen,
ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning is
gericht op het behoud van zelfredzaamheid en daarmee
op te vatten als functioneringsgerichte preventie.
Deel preventief aanbod is gericht op mensen jonger
dan 65 jaar
Preventie gericht op de doelgroep ouderen is lang niet
altijd gericht op 65-plussers. Zo richten veel gezondheids
bevorderende interventies zich op 55-plussers, of zelfs
50-plussers. Met interventies gericht op deze ‘jongere
ouderen’, die over het algemeen nog gezond en vitaal zijn,
beoogt men, via het bevorderen van gezond gedrag,
gezondheidsschade en/of functionele beperkingen op
latere leeftijd te voorkomen. Het aanbod voor preventie

Tabel 7.2 Organisaties betrokken bij ontwikkeling en uitvoering van preventie gericht op ouderen.
Organisatie
Activiteiten
Landelijk
Thema-instituten, zoals
Stichting Consument en
Veiligheid, Trimbos-instituut,
NISB en NIGZ
Vilans
Kenniscentrum Lokaal
Ouderenbeleid
Ouderenbonden en
seniorenraden
Vrijwilligersorganisaties
zoals Humanitas en
Zonnebloem
Regionaal/lokaal
GGD’en
Ggz-instellingen

Thuiszorgorganisaties
Huisartsen
Fysio- en ergotherapeuten
Samenwerkingsverbanden
eerste lijn of ROS’en
Consultatiebureaus voor
ouderen (CbO)

Instellingen voor welzijn of
ouderenzorg (waaronder
Stichting Welzijn Ouderen)
Sportorganisaties
Buurt- en andere
gemeenschapscentra

Ontwikkelen van projecten en interventies gericht op respectievelijk (onge)valpreventie, preventie en
vroegsignalering van psychische stoornissen en verslavingsproblematiek, bevorderen van lichamelijke
activiteit en gezondheidsbevordering in het algemeen.
Gericht op het welzijn met specifieke aandacht voor onderwerpen als eenzaamheid en dementie. Vilans
werkt zowel nationaal als lokaal.
Ondersteunen van organisaties bij het ontwikkelen van lokaal sociaal beleid. Gericht op
maatschappelijke activering, sociale preventie en persoonsgerichte ondersteuning.
Belangenbehartiging gericht op volwaardige deelname aan de samenleving. Aandacht voor welzijn,
gezondheid en (financieel) toegankelijke voorzieningen. Lokale afdelingen verzorgen onder meer
sociale en beweegactiviteiten.
Ontwikkelen van ondersteuningsprojecten. Lokale vrijwilligers voeren de ondersteunende activiteiten
uit, vooral gericht op eenzaamheid, rouwverwerking en actief ouder worden.

Geven van cursussen en voorlichting gericht op vroegsignalering en preventie van depressie, dementie
en angststoornissen.
Er is sprake van een zeer divers aanbod van zowel functie- als competentiegerichte interventies (zoals
incontinentietraining, cognitieve training en valpreventie, zie hierna), programma’s gericht op het leren
omgaan met chronische ziekten en/of multimorbiditeit (zoals ‘Zelfmanagement bij ouderen met
chronisch hartfalen’), integrale individuele interventies (zoals huisbezoeken en
activeringsprogramma’s), zorggerelateerde preventie van aspecifieke gevolgen van ziekte of
aandoening (zoals decubitus, slaapgebrek, vochttekort, slechte voedingstoestand en verwarring) en
programma’s die zich op fysieke en sociale omgeving richten (zoals buddy’s, Consultatiebureaus voor
Ouderen, mantelzorgondersteuning, veilige woonomgeving en levensloopbestendig bouwen).
Uitvoeren van (voorlichtings)activiteiten, vooral gericht op bewegen, gezonde voeding, maar ook
(vroeg)signalering van psychische problemen en dementie.
Verrichten van gezondheidsonderzoeken en vroegsignalering, waaronder de jaarlijkse
influenzavaccinatie.
Geven van trainingen ter voorkoming van vallen en ter bevordering van zelfredzaamheid.
Verrichten van preventieactiviteiten vooral op gebied van verslaving (stoppen met roken), maar ook
veiligheid (valpreventie en polyfarmacie), psychische problemen en sociale steun.
Bieden van laagdrempelige, integrale en periodieke preventieve zorg. Een CbO behandelt niet, maar
signaleert risico’s, informeert over gezond en actief ouder worden en wijst de weg in het
voorzieningenaanbod. Overigens is er veel variatie in de invulling van een CbO; er is niet sprake van één
concept.
Uitvoeren van preventieve activiteiten op diverse thema’s zoals succesvol ouder worden,
maatschappelijke participatie, eenzaamheid, veiligheid en bewegen.
Organiseren en uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten.
Bieden van sociale activiteiten.

van depressie is ook gericht op 55-plussers. Ook
Consultatiebureaus voor Ouderen (CbO’s) richten zich vaak
op een jongere doelgroep. De helft van de consultatie
bureaus richt zich zelfs op mensen vanaf 50 jaar (Schippers
et al., 2009). Het doel van een CbO is dan ook om
gezondheidsrisico’s te signaleren, te adviseren over een
gezonde leefstijl, en zo nodig door te verwijzen.
Veel organisaties betrokken bij ontwikkelen en
uitvoeren preventie
Er zijn in Nederland veel verschillende organisaties
betrokken bij preventie gericht op ouderen. Het gaat

hierbij zowel om landelijke als om regionale en lokale
organisaties. Een overzicht van deze organisaties en hun
activiteiten is opgenomen in tabel 7.2. De meeste
organisaties richten zich niet specifiek op ouderen.
Landelijke organisaties, zoals Vilans, Ouderenbonden en
verschillende thema-instituten, houden zich bezig met de
agendering, ontwikkeling en organisatie van preventie
voor ouderen. De regionale en lokale organisaties zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Vele
professionals uit de zorg- en de welzijnssector, (vrijwillige)
medewerkers van kerkelijke en particuliere instanties,
zoals het Leger des Heils en het Rode Kruis, en vrijwilligers
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van organisaties als Humanitas en Zonnebloem, voeren
preventieve activiteiten uit. Daarnaast zijn ouderen zelf
ook een belangrijke aanbieder van preventieve activiteiten
voor de doelgroep ouderen. Dit doen zij als vrijwilligers
vanuit ouderenbonden of in samenwerking met
welzijnsorganisaties als vrijwillige ouderenadviseur.

7.3 Bereik en effectiviteit van het
aanbod gericht op ouderen
Preventie bereikt maar deel van de ouderen
Vanzelfsprekend is het belangrijk dat het preventieaanbod
de ouderen voor wie het bedoeld is weet te bereiken. Er zijn
echter niet voor alle preventieve interventies cijfers over het
bereik beschikbaar. Hoewel het exacte bereik van veel
interventies niet bekend is, is wel duidelijk dat het aanbod
niet alle ouderen bereikt die men beoogt te bereiken. Het
bereik van de landelijke preventieprogramma’s (borst
kankerscreening en influenzavaccinatie) is aanzienlijk: vier
van de vijf ouderen die men met het aanbod wil bereiken,
maakt gebruik van dit aanbod. Dit betreft jaarlijks
honderdduizenden (borstkankerscreening) tot enkele
miljoenen (influenzavaccinatie) ouderen. Het bereik van het
gezondheidsbevorderende aanbod, hoewel niet exact
bekend, valt hierbij in het niet. Het betreft vooral
kleinschalige, lokaal uitgevoerde leefstijlinterventies, met
een tiental deelnemers per training, cursus of workshop.
Landelijk gezien bereiken de interventies gericht op
bewegen de meeste ouderen, omdat de uitvoering ervan in
vele gemeenten plaatsvindt. Zo nemen naar schatting meer
dan 300.000 ouderen wekelijks deel aan de diverse vormen
van ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ (MbvO). MbvO bestaat
al sinds 1966 en is daarna breed geïmplementeerd
(Stiggelbout, 2008). Met de GALM-methode waren in 2008
al 750.000 ouderen in 225 gemeenten benaderd, waarvan
57.000 ouderen aan het beweegprogramma hebben
deelgenomen (GALM, 2010).
Bereik van preventie onder risicogroepen ouderen
onvoldoende duidelijk
Naast de hoeveelheid ouderen die wordt bereikt, is het
vooral van belang te weten welke ouderen worden bereikt.
Binnen de doelgroep ouderen zijn groepen aan te wijzen,
zoals ouderen met een laag inkomen, eenzame ouderen
en allochtone ouderen, die een verhoogde kans hebben op
fysieke, sociale of psychische problemen. Deze risico
groepen hebben vooral belang bij preventie. Over het
algemeen is echter onvoldoende duidelijk of het
preventieaanbod deze groepen weet te bereiken (VWS,
2009a). Van CbO’s is bekend dat zij vooral de redelijk vitale
ouderen bereiken. De meer kwetsbare ouderen en de
meest vitale ouderen blijken minder naar een CbO te
komen (Schippers et al., 2009). CbO’s richten zich op zowel
vitale als kwetsbare ouderen.
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Kennis over effectiviteit preventie beperkt
Naast het bereik is het ook van groot belang zicht te
hebben op de resultaten van preventie bij de doelgroep.
Het is immers belangrijk te weten of een interventie die
ouderen krijgen aangeboden daadwerkelijk bijdraagt aan
het oplossen van het probleem waarvoor die interventie is
ontwikkeld. De kennis over de effectiviteit van preventie
gericht op ouderen in Nederland is echter fragmentarisch
en heterogeen en ontbreekt vaak nog. De interventies
waarvan de effectiviteit is onderzocht, zijn vaak klein
schalige, lokale interventies (Gezondheidsraad, 2009).
Momenteel voert de Academische Werkplaats Public
Health Noordelijk Zuid-Holland een onderzoek uit naar de
haalbaarheid en doelmatigheid van het Consultatiebureau
voor Ouderen.
Tabel 7.3 geeft de beschikbare informatie over de effecten
van specifieke (leefstijl)interventies voor ouderen in
Nederland weer. De effecten zijn verkregen uit evaluatiestudies. De tabel toont naast de gemeten effecten ook of
een interventie door de onafhankelijke Erkennings
commissie Interventies is erkend als bewezen effectief,
waarschijnlijk effectief of theoretisch goed onderbouwd
(zie www.loketgezondleven.nl/interventies/beoordeling).
Indien er sprake was van een studie met controlegroep, is
de naam van de interventie vetgedrukt. Tussen haakjes
staat de doelgroep van de interventie aangegeven.
Tot op heden twee interventies erkend als bewezen
effectief
Momenteel heeft de Erkenningscommisie Interventies zes
interventies uit tabel 7.3 beoordeeld. Hiervan heeft de
commissie twee depressie-interventies erkend als
‘bewezen effectief’ in het verminderen van depressieve
klachten bij 55-plussers, namelijk ‘In de put, uit de put’ en
‘Kleur je leven’ (zie www.loketgezondleven.nl/interventies/
beoordeelde-interventies).
De interventie ‘Zicht op evenwicht’ is erkend als waar
schijnlijk effectief in het verminderen van vallen. Drie
andere valpreventie-interventies zijn erkend als
‘theoretisch goed onderbouwd’. Dit betekent dat de opzet
van de interventie zodanig is onderbouwd dat het
aannemelijk is dat de interventie positieve effecten bij de
doelgroep bewerkstelligt. De overige interventies zijn nog
niet beoordeeld door de Erkenningscommissie. Dat wil
niet zeggen dat die interventies niet effectief zijn. Er zijn
wel diverse interventies met positieve resultaten, zowel bij
ziektegerichte als bij functioneringsgerichte preventie.
Initiatieven om kennis over preventie bij ouderen te
verbeteren en te verspreiden
Er zijn in Nederland verschillende initiatieven gestart om
de kennis over het bereik en de effectiviteit van preventie
gericht op de doelgroep ouderen te verbeteren en beter te
verspreiden. Zo actualiseert het Centrum Gezond Leven
(CGL) van het RIVM in opdracht van het ministerie van

Tabel 7.3 Beschikbare effectgegevens van preventieve interventies bij ouderen.
Thema
Interventie en doelgroep
Effecten
Ziektegerichte preventie
Lichamelijke activiteit

Depressie

GALM (55-65, inactieve
ouderen)

Toename sportieve activiteiten en fitheid na 12 maanden. Toename
uithoudingsvermogen na 18 maanden (De Jong, 2009).
Positieve effecten op bewegen (Borghouts & Hopman-Rock, 2001;
NiB-tv (55+)
Hopman-Rock et al., 2005).
Meer bewegen voor ouderen Beperkte effecten op fysieke fitheid en zelfredzaamheid bij 1 x per week
MbvO. Kleine positieve effecten op drie fitheidsmaten en kwaliteit van leven
(MbvO, 55+)
bij 2x per week MbvO bij de minst actieve deelnemers. Relatief meer
individuele fitheidswinst bij 75+ en bij deelnemers met chronische
aandoeningen (Hopman-Rock & De Greef, 2002).
Erkend als ‘bewezen effectief’. Afname van depressieve klachten zowel kort
In de put, uit de put
na de interventie als na follow-up (Haringsma et al., 2005).
(55+, depressieve klachten)
Erkend als ‘bewezen effectief’. Verschuiving van gemiddelde tot serieuze
Kleur je leven 55+
depressieve klachten naar lichte tot minimale depressieve klachten (Spek et
(depressieve klachten)
al., 2007).
Verhalen die we leven
Vermindering depressieve klachten (Bohlmeijer et al., 2005).
(55+, depressieve klachten)
Afname van depressieve klachten, vooral bij vrouwen en ouderen met
Op zoek naar zin
klinisch relevante depressieve symptomen (Pot et al., 2010).
(55+, depressieve klachten)
Verlies en dan verder
(60+, weduwen)

Angst
Eenzaamheid/
sociaal isolement

Bezoekdienst voor weduwen Afname depressieve klachten bij deelnemers met een lage sociaal
economische status, chronische ziekte en klein sociaal netwerk (Onrust,
en weduwnaars (55+)
2008).
Angst de baas 55+
Vermindering van angst (Helsdingen, 2004).
Esc@pe
Afname van eenzaamheid bij een deel van de deelnemers (Fokkema & Van
(50+, eenzame ouderen)
Tilburg, 2005).
Geen duidelijke effecten (Fokkema & Van Tilburg, 2005).
Buddyzorg voor oudere
homoseksuelen (55+)
Signalerend huisbezoek
Kleine, tijdelijke vermindering van sociale eenzaamheid. Effect is na een jaar
(75+)
verdwenen (Fokkema & Van Tilburg, 2005).
Vriendschapscursus voor
Vermindering eenzaamheidsgevoelens (Stevens & Van Tilburg, 2000;
oudere vrouwen (55+)
Stevens, 2001).

Functioneringsgerichte preventie
Gezond/succesvol
Op weg naar gouden jaren
ouder worden
(50-75)
GRIP op je leven
(60+, kwetsbare ouderen)

Zelfredzaamheid
Vallen (zie ook:
database van het
Kennisnetwerk
valpreventie
(www.kennisnetwerkvalpreventie.nl).

Positieve effecten op sociale vaardigheden (Lammeren & Van Geelen, 1995).

Beter in staat proactief invloed uit te oefenen op hun eigen toekomst (Bode
& De Ridde, 2006).
Positieve effecten op welbevinden en zelfmanagement (Schuurmans, 2004;
Frieswijk et al., 2005).

Grip op Lijf en Leven
(60+, chronische
aandoeningen)
CbO (50+)

Positief effect op de regievoering op de korte termijn en op de
levenswaardering op korte en langere termijn (Jonker et al., 2009).

Zicht op evenwicht
(55+ met valangst)

Erkend als ‘waarschijnlijk positief’. Positieve effecten op valangst,
vermijdingsgedrag, dagelijkse activiteit, valgerelateerde eigeneffectiviteit,
ervaren controle over vallen, beperkingen in ADL, angstgevoelens,
depressieve symptomen, ervaren sociale steun en valincidenten (Zijlstra,
2007; Zijlstra et al., 2009).

Halt! U valt
(65+, kwetsbare ouderen)

Erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’. Afname aantal valongevallen van
ouderen buitenshuis (Wijlhuizen et al., 2003).

In Balans
(65+)

Erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’. Een gerandomiseerde
effectstudie toont een valreductie van 61% bij niet-fragiele deelnemers van
het oefenprogramma. Er was geen effect zichtbaar bij fragiele deelnemers
(Faber et al., 2006).

Geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit en doelmatigheid van het
CbO in de huidige vorm (Gezondheidsraad, 2009).
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Tabel 7.3 Beschikbare effectgegevens van preventieve interventies bij ouderen.
Thema
Interventie en doelgroep
Effecten
Bewegen valt goed!
(45+ niet westerse
allochtonen)

Erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’. Toename positieve attitude,
kennis en eigen effectiviteit op het gebied van bewegen en valpreventie.
Deelnemers zijn beter gaan bewegen en hebben een beter oordeel over hun
gezondheid. Sterke indicatie voor meer bewegen, voorzichtige indicatie voor
afname vallen (Wijlhuizen & Nauta, 2007).

Vallen verleden tijd (65+)

Afname valincidenten bij deelnemers (Weerdesteyn et al., 2006).

Gezond en Vitaal (55+)

Toename bewustwording van veiligheid van eigen huis (Savelkoul, 2008).

Vet gedrukt = onderzocht met een studie met controlegroep.

VWS het aanbod van leefstijlinterventies voor ouderen.
Begin 2011 wordt dit overzicht van interventies voor
ouderen afgerond (zie www.loketgezondleven.nl/
interventies/i-database). Daarnaast zijn er verschillende
initiatieven gericht op de ontwikkeling en bundeling van
kennis over gezondheid, zorg en preventie bij (kwetsbare)
ouderen (zie tabel 7.4). Tot slot is er het EU-project ‘Health
Promotion for Older People’ (niet in tabel). Het hoofddoel
van dit project is om bij te dragen aan de gezondheids
bevordering van ouderen door het opstellen van evidencebased richtlijnen. Een belangrijk onderdeel van dit project is
een databank van goede praktijkvoorbeelden in de
betrokken landen (zie www.healthproelderly.com).
In de volgende subparagrafen staat de (kosten)effectiviteit
van vier belangrijke thema’s waarop preventie bij ouderen
gericht is centraal. Het gaat daarbij niet om Nederlandse
interventies, maar om de resultaten van internationale
reviews waarin is onderzocht welke soort interventies bij
ouderen het meest effectief zijn. Ook ontstaat zo een
beeld van wat er bekend is over de effectiviteit van
verschillende soorten interventies en waar nog kennis
ontbreekt.
Dit onderdeel is uitgewerkt voor vier problemen die
relatief veel voorkomen bij ouderen, zowel vergeleken met
de totale bevolking als vergeleken met andere gezondheidsproblemen bij ouderen. Deze problemen zijn vallen,
inactiviteit, depressie en eenzaamheid. Met preventie
gericht op deze problemen valt potentieel veel gezondheidswinst te behalen.

7.3.1 Effectiviteit van valpreventie
Variëteit aan interventies gericht op vallen
Er zijn steeds meer interventies die gericht zijn op
preventie van vallen en valincidenten bij ouderen.
Voorbeelden van dergelijke interventies zijn het aanpassen
van de woonomgeving waardoor deze veiliger wordt,
veranderingen in medicatie die het reactievermogen
vermindert, oefenprogramma’s voor spierkracht
versterking en evenwichtsverbetering en ‘multifactoriële
interventies’. Multifactoriële interventies zijn interventies
die zich op meerdere aandachtsgebieden tegelijk richten.
Er zijn inmiddels veel effectstudies van deze interventies
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beschikbaar. Daardoor is er voldoende materiaal voor
beschouwend onderzoek op dit gebied (CBO, 2004;
Gillespie et al., 2009).
Multifactoriële interventieprogramma’s zinvol om
vallen te voorkomen
Multifactoriële interventieprogramma’s zijn zinvol om
vallen bij ouderen te voorkomen (CBO, 2004). Deze
programma’s beginnen met het vaststellen van een
valgeschiedenis en risicoprofiel van elke deelnemer. Op
basis daarvan vinden vervolgens individuele interventies
en behandelingen plaats (Karinkanta et al., 2010). Deze
bevatten onder andere een instructie en bewustwordingsprogramma, een analyse van omgevingsgevaren,
oefentherapie en een beoordeling van medicatie en
gezichtsstoornissen. Multifactoriële interventies die een
individuele beoordeling met een daarop afgestemde
interventie combineren, zijn effectief in het verlagen van
het aantal valincidenten (Gillespie et al., 2009). Het risico
om te vallen vermindert niet. Multifactoriële interventieprogramma’s waarin oefentherapie gebruikt wordt, lijken
effectiever dan interventies waarin geen oefentherapie
wordt ingezet. Ook interventieprogramma’s met alleen
een eenmalige individuele beoordeling zonder enig
vervolg, zijn niet of in beperkte mate effectief (CBO, 2004).
Onvoldoende aanwijzingen voor effecten aanpassing
woonomgeving
Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat interventies die zich
richten op het verminderen van het risico op vallen door
het aanpassen van de woning effectief zijn. In multi
factoriële interventieprogramma’s is de afzonderlijke
bijdrage van maatregelen voor het verkleinen van het
risico op vallen in huis niet aangetoond (CBO, 2004). Ook
interventies die zich alleen richten op het veiliger maken
van de woonomgeving, verminderen het aantal val
incidenten en het risico op vallen niet (Gillespie et al.,
2009). Er zijn wel aanwijzingen dat interventies die zich
richten op het verkleinen van het risico op vallen in huis
zinvol zijn voor ouderen met een verhoogd risico op
vallen. Dit betreft bijvoorbeeld ouderen die problemen
hebben met lopen. Specifiek bij deze groep ouderen
blijken de interventies wél het aantal valincidenten en het
risico op vallen te verlagen (Gillespie et al., 2009).

Tabel 7.4 Landelijke initiatieven ter bevordering van kennis over gezondheid, zorg en preventie bij ouderen.
Initiatief
Activiteit
Kenniscentrum Ouderen (KCO), onderdeel van Vilans
Brengt informatie over ouderen en ouderenzorg bijeen,
waaronder informatie over preventief huisbezoek en
consultatiebureaus voor ouderen.
Kennisnetwerk Valpreventie Senioren
Stimuleert de uitwisseling van wetenschappelijke kennis, ervaring
(samenwerkingsverband tussen ZonMw, VU Medisch Centrum en en good practice tussen onderzoekers en praktijkmensen bij
de Stichting Consument en Veiligheid)
valpreventie van ouderen (www.kennisnetwerkvalpreventie.nl).
TopInstituut Gezond en Succesvol Ouder Worden (Ti-GO)
Bevordert het actief en zelfstandig functioneren van ouderen.
(een publiek-private samenwerking tussen kennisinstellingen,
Kerntaken zijn kennis genereren en vertalen in innovatieve
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties)
toepassingen in de maatschappij.
Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen

Beperkt bewijs voor minder vallen door aanpassingen in
medicatie
Er is enig bewijs dat een verminderd medicatiegebruik wel
het aantal valincidenten, maar niet het risico op vallen
verlaagt (Gillespie et al., 2009). Aanpassing van de
medicatie is een potentiële preventieve maatregel, omdat
geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen,
een risicofactor van vallen zijn (Van den Berg Jeths et al.,
2004). In onderzoeken naar multifactoriële interventie
programma’s is echter niet aangetoond dat maatregelen
gericht op medicatieonttrekking of -aanpassing leiden tot
minder vallen (CBO, 2004).
Minder valincidenten door oefenprogramma’s
Interventies met evenwichts- en spierkrachtversterkende
oefeningen die specifiek zijn aangepast aan het individuele
niveau van ouderen, leiden tot een absolute afname in het
aantal valincidenten en het aantal valincidenten met letsel
(CBO, 2004). Oefenprogramma’s die uit verschillende
componenten bestaan (zoals evenwichtstraining,
krachtt raining, flexibiliteitstraining, Tai Chi) zijn effectief in
het reduceren van vallen en het risico om te vallen
(Gillespie et al., 2009). Oefenprogramma’s met evenwichtstraining lijken een groter effect te hebben op
vermindering van het aantal valincidenten dan programma’s zonder evenwichtstraining (Sherrington et al., 2008;
Province et al., 1995).
Maatregelen voor gedragsverandering en verminderen
valangst leiden niet tot minder vallen
Maatregelen gericht op het verminderen van angst en op
gedragsverandering, zoals het verbeteren van het
activiteitenpatroon, leiden bij ouderen niet tot minder
vallen. Dit blijkt uit onderzoek naar multifactoriële
interventieprogramma’s, waarin het afzonderlijke effect
van deze maatregelen is onderzocht (CBO, 2004). Er zijn
verder geen systematische reviews of meta-analyses

Verzamelt kennis en ervaring over omgaan met levensvragen en
maakt deze landelijk beschikbaar (www.netwerklevensvragen.nl).

gevonden over de effecten van maatregelen die gericht
zijn op gedragsverandering en het reduceren van valangst.
Weinig onderzoek naar kosteneffectiviteit
preventiestrategieën bij vallen
Er is weinig informatie over de verschillen in kosten
effectiviteit tussen de preventiestrategieën om vallen of
valincidenten bij ouderen te voorkomen. In één recente
studie is de kosteneffectiviteit beschreven van multi
factoriële interventies, het aanpassen van de woon
omgeving, medicatieonttrekking of -aanpassing en
oefenprogramma’s (Frick et al., 2010). Alle interventies
blijken kostenbesparend1, en kosteneffectief2 te zijn.
Medicatie-onttrekking of -aanpassing en Tai Chi blijken de
minst kostbare en meest effectieve interventies voor de
preventie van vallen te zijn. Maar beide interventies zijn
het minst op effectiviteit onderzocht, waardoor deze
conclusie voorzichtig geïnterpreteerd moet worden.

7.3.2 Effectiviteit van bevorderen van
lichamelijke activiteit
Veel interventies gericht op lichamelijke activiteit
Er bestaan veel initiatieven om de lichamelijke activiteit
van ouderen te bevorderen. Het doel is om de gezondheid
van ouderen te bevorderen, ziekte te voorkomen, de
functionele status of mobiliteit te bevorderen en daarmee
zelfredzaamheid te behouden. Het aanbod aan
interventies is zeer divers. Het varieert van één-op-één
counseling in de eerste lijn en cursussen voor groepjes
ouderen tot landelijke campagnes of programma’s. Het
kan gaan om het bevorderen van meer bewegen in het
algemeen, maar ook om het bevorderen van deelname
aan speciale beweeg- of oefenprogramma’s gericht op
kracht, balans, uithoudingsvermogen of flexibiliteit of een
combinatie van deze functionaliteiten. Interventies zijn
individu- of groepsgericht en variëren verder qua

  Kosten zijn lager en de effecten in QALY’s (Quality Adjusted Life Years) zijn hoger dan in de gangbare zorg

1

2

  Hogere kosten wegen op tegen de winst in QALY’s, vergeleken met de gangbare zorg
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intensiteit, frequentie, duur en locatie van de aangeboden
activiteiten (thuis, buiten of in een locatie buitenshuis).
Effectstudies kennen beperkingen
Er zijn veel studies uitgevoerd naar de effecten van bewegen
op de gezondheid van ouderen. Ook is onderzoek uitgevoerd
naar de effectiviteit van interventies op de participatie en
verandering in het activiteitenniveau, waaronder tientallen
onderzoeken met een gerandomiseerde controlegroep.
Deelnemers aan deze effectiviteitsonderzoeken zijn meestal
gezonde, blanke, hoogopgeleide en relatief jonge ouderen.
Vaak ontbreekt een follow-up en is het activiteitenniveau
gebaseerd op zelfrapportage.
Interventies effectief op korte termijn
Zowel groepsgerichte interventies (waarbij sprake is van
een gesuperviseerd groepsgericht oefenprogramma) als
home-based interventies (waarbij sprake is van expliciete
instructie voor oefeningen thuis) bewerkstellingen over
het algemeen een (zeer) hoge participatie van ouderen
(Taylor et al., 2004). De participatie neemt echter
mettertijd af. Deze afname blijkt iets minder te zijn bij de
groepsinterventies dan bij de home-based interventies
(Van der Bij et al., 2002). De meeste groeps- en homebased interventies zijn in staat het activiteitenniveau van
deelnemende ouderen op de korte termijn (< 1 jaar) te
verhogen (Conn et al., 2003; Taylor et al., 2004; Van der Bij
et al., 2002; King et al., 1998; Cyarto et al., 2004). Bewijs
voor langetermijneffecten ontbreekt, deels doordat
follow-up ontbreekt. Uit studies mèt follow-up blijkt dat
veel ouderen na afloop van het programma weer vervallen
in hun inactieve gewoonten (Taylor et al., 2004).
Lengte programma belangrijkste voorspeller voor
opkomst en voltooiing programma bij sedentaire
ouderen
Voor ouderen die een zittend leven leiden, blijkt de lengte
van het programma het meest bepalend te zijn voor de
opkomst en voltooiing van dit programma (Hong et al.,
2008). Hoe langer het programma, hoe lager het aantal
sedentaire ouderen dat komt en tot het einde blijft komen.
Andere belangrijke voorspellers voor een hoge opkomst
waren het format (groeps- of individugericht) en type
oefeningen (aerobic of weerstand). Zo bleek een hoge
opkomst samen te hangen met groepsgerichte
programma’s en weerstandstrainingsprogramma’s. Bij
programma’s met oefeningen op een bepaalde locatie,
zoals een buurthuis of sportzaal, voltooien meer ouderen
het programma dan bij programma’s met oefeningen
thuis (Hong et al., 2008). Op basis van deze bevindingen
bevelen de auteurs aan bij langdurende programma’s
gebruik te maken van een groepsformat en een locatie
buitenshuis.
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Richtlijnen en aanbevelingen voor lichamelijke
activiteiten programma’s
Een coalitie van organisaties, onder leiding van de
American College of Sports Medicine (ACSM) heeft best
practices van programma’s voor lichamelijke activiteit
voor ouderen in kaart gebracht en richtlijnen en
aanbevelingen opgesteld (Cress et al., 2005). Volgens deze
coalitie is een multidimensionaal programma dat zowel
uithoudingsvermogen, kracht, balans als flexibiliteit traint
het meest optimaal voor ouderen. Het moet gaan om
activiteiten op maat, rekening houdend met de specifieke
behoefte en mogelijkheden van ouderen. Activiteiten met
een middelmatige intensiteit verdienen de voorkeur. Voor
de meest inactieve ouderen moet gestart worden met
activiteiten met een lage intensiteit. Voor het bereiken van
langdurige gedragsverandering is het van belang om
lichamelijke activiteit onderdeel te maken van iemands
leefstijl. Vooral groepsprogramma’s zijn geschikt voor
ouderen die meer actief willen worden. Door de sociale
interactie houden ouderen het programma langer vol en het
biedt mogelijkheden voor goede technische instructie en
supervisie. Verschillende gedragsveranderingsprincipes
blijken relevant te zijn, zoals sociale steun, eigeneffectiviteit, actieve keuzes, gezondheidscontracten,
veiligheidsgaranties en positieve prikkels (Cress et al., 2005).
Een warming-up en cooling-down hoort standaard deel
uit te maken van de activiteiten- en oefenprogramma’s
voor ouderen. Het is van belang eenzijdige oefeningen te
vermijden en erop te letten dat de programma’s rekening
houden met het risico op vallen en overbelasting van de
spieren. Aanbevolen wordt dat alle chronisch zieke
ouderen of ouderen met een beperking samen met hun
arts een op maat gesneden lichamelijk activiteitenplan
opstellen, want een fysiek actieve leefstijl is ook voor hen
een uitstekende manier om hun algemene gezondheid te
verbeteren (Cress et al., 2005).
Conclusies kosteneffectiviteit verschillende soorten
interventies
Er is weinig informatie beschikbaar over de kosten
effectiviteit van interventies gericht op het vergroten van
de lichamelijke activiteit bij ouderen. Er is één review
bekend naar de kosteneffectiviteit van interventies in de
gezondheidszorg met als doel om de lichamelijke activiteit
te vergroten (Hagberg & Lindholm, 2006). Zeven van deze
interventiestudies waren gericht op ouderen. De review
toont dat er voorbeelden zijn van kosteneffectieve
interventies. De onderzoekers concluderen dat voor
ouderen en mensen met hartfalen het meeste bewijs voor
kosteneffectiviteit is. Vier van de zeven interventies voor
ouderen zijn kosteneffectief en van één interventie is de
kosteneffectiviteit onzeker. Bij de overige twee inter
venties worden geen uitspraken over de kosteneffectiviteit
gedaan, maar worden de kosten per voorkómen val of de
besparingen in de zorg weergegeven. De zeven inter

venties voor ouderen verschilden sterk qua opzet, setting,
doelgroep (woonsituatie, gezondheidstoestand en leeftijd)
en onderzoeksdesign.

7.3.3 Effectiviteit van depressiepreventie
Weinig onderzoek naar interventies om depressie te
voorkomen
Interventies om een depressie bij ouderen te voorkomen,
richten zich enerzijds op ouderen met subklinische
symptomen van een depressie, en anderzijds op ouderen
met alleen een risico op depressie en zonder subklinische
symptomen. Tot nu toe is er bijna geen wetenschappelijk
bewijs over welke soorten interventies het meest effectief
zijn om depressie bij ouderen te voorkomen (Cole, 2008;
Forsman et al., 2010). Dat wil niet zeggen dat er in
Nederland geen effectieve interventies voor ouderen
bestaan (zie tabel 7.3). Een uitgebreid systematisch
onderzoek naar resultaten van effectstudies van
verschillende soorten interventies om depressie bij
ouderen te voorkomen, is in ontwikkeling (Forsman et al.
2010).
Therapie en voorlichting chronisch zieken kan mogelijk
depressie voorkomen
Er zijn aanwijzingen dat individuele therapie voor
verweduwden, voorlichting aan ouderen met een chronische
ziekte, cognitieve gedragstherapie en life review (speciaal
voor ouderen ontwikkelde therapievorm die gebruikmaakt
van het terugblikken op het leven) positief werkt in het
voorkómen van een depressie bij ouderen (Cole, 2008). Met
uitzondering van de interventie voor verweduwden hebben
deze interventievormen gemeenschappelijk dat zij zich
richten op het leren opkomen voor jezelf en het doorbreken
van negatieve denkpatronen. Omdat de review zowel voor
therapie voor verweduwden als voor life review slechts één
studie omvatte, moeten de resultaten voorzichtig
geïnterpreteerd worden.

7.3.4 Effectiviteit van preventie van
eenzaamheid
Weinig onderzoek naar effecten van
eenzaamheidsinterventies
In Nederland bestaat een ruim aanbod aan interventies
om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Deze
interventies zijn vooral gericht op het stimuleren van
contacten in de omgeving. Zowel in Nederland als in het
buitenland geldt dat van een grote meerderheid van de
eenzaamheidsinterventies voor ouderen de effectiviteit
niet wetenschappelijk is vastgesteld (Fokkema & Van
Tilburg, 2007; Luanaigh & Lawlor, 2008). Voor zover
bekend is er maar één systematisch uitgevoerde review
naar de effectiviteit van verschillende typen eenzaamheidsinterventies voor ouderen (Cattan et al., 2005).

Groepsinterventies verminderen mogelijk eenzaamheid
onder ouderen
Educatieve of sociale groepsinterventies verminderen
mogelijk eenzaamheid onder ouderen (Cattan et al., 2005).
Meer specifiek zijn er aanwijzingen dat groepsinterventies
als gespreksgroepen (bijvoorbeeld voor mantelzorgers),
zelfhulpgroepen (voor rouwverwerking of het aanpakken
van psychische problemen) of samen sporten, wandelen of
dansen eenzaamheid bij ouderen kunnen verminderen.
Individuele eenzaamheidsinterventies lijken niet effectief
Individuele interventies lijken niet effectief om eenzaam
heid bij ouderen te voorkomen of te verminderen. Het gaat
hierbij om interventies zoals huisbezoeken en het bieden
van sociale steun via telefonisch contact. Kantt ekening bij
deze resultaten is dat de onderbouwing beperkt is, omdat
er maar weinig evaluaties van de betreffende soorten
interventies beschikbaar zijn (Cattan et al., 2005).
Effectieve interventies: specifieke doelgroepen,
participatie en langere duur
Kenmerkend voor effectieve eenzaamheidsinterventies bij
ouderen is dat zij zich richten op specifieke groepen
ouderen, zoals verweduwden of mantelzorgers, dat de
ouderen zelf participeren in de ontwikkeling en uitvoering
ervan en dat zij van langere duur zijn (Cattan et al., 2005;
Stevens & Martina, 2006). Voor het verminderen van
eenzaamheid onder ouderen is het daarnaast van belang
dat interventies gebaseerd zijn op de behoeften en
mogelijkheden van ouderen zelf (Stevens & Martina,
2006). De basis moet dus een goede diagnose zijn van de
soort eenzaamheid en van de sociale vaardigheden en
hulpbronnen die al aanwezig zijn.

7.3.5 Conclusies effectiviteit verschillende
soorten interventies
Bij interventies op het gebied van vallen en bewegen is
voldoende wetenschappelijke informatie om uitspraken te
doen over welke soort interventies het meest effectief zijn.
Oefenprogramma’s en multifactoriële interventies met
oefenprogramma’s blijken vooral te werken om vallen en
valincidenten bij ouderen te voorkomen en te
verminderen. Wat betreft lichamelijke activiteit lijken op
maat gesneden programma’s, die uit matig intensieve
activiteiten in groepsverband bestaan en gebaseerd zijn op
verschillende gedragsveranderingsprincipes, het meest
optimaal om lichamelijke activiteit bij ouderen te
vergroten. Groepsgerichte activiteiten op een locatie
buitenshuis blijken vooral de minst lichamelijk actieve
ouderen in beweging te krijgen en te houden.
Wetenschappelijk goed onderbouwde informatie over
welke soort interventies effectief zijn in het voorkómen
van depressie en eenzaamheid ontbreekt vooralsnog.
Mogelijk zijn cognitieve gedragstherapie, voorlichting aan
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ouderen met een chronische ziekte, individuele therapie
voor verweduwden en life review veelbelovende
interventies. Bij eenzaamheid zijn er aanwijzingen dat
educatieve of sociale groepsinterventies eenzaamheid
onder ouderen kunnen voorkomen of verminderen, terwijl
individuele interventies niet effectief lijken te zijn.
Vooral bij depressie en eenzaamheid is meer kennis nodig
over welke soort interventies het meest effectief zijn, om
te voorkomen dat te veel wordt ingezet op interventies die
(op de lange termijn) niet effectief zijn. Bij alle thema’s is
er een gebrek aan informatie over kosteneffectiviteit bij
verschillende soorten interventies.
Conclusies effectiviteit Nederlandse interventies
Het gebrek aan wetenschappelijke kennis over de soort
interventies die effectief zijn, betekent niet dat er in
Nederland geen effectieve interventies bestaan. Er zijn in
Nederland twee interventies bewezen effectief in het
voorkómen van depressie bij ouderen. Er zijn geen
bewezen effectieve interventies in Nederland om
eenzaamheid te voorkomen, maar er zijn wel interventies
met positieve resultaten (zie tabel 7.3). Ook op het gebied
van vallen en bewegen zijn er interventies die goede
resultaten geven bij ouderen.
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8
Conclusies,
discussie en
aanbevelingen
In dit rapport is informatie over de gezondheid van
ouderen in Nederland gebundeld en geïntegreerd.
Duidelijk wordt dat er veel informatie beschikbaar is over
de gezondheid van ouderen en dat er veel onderzoek
wordt gedaan. Dit rapport biedt focus voor toekomstige
aandachtspunten in landelijk beleid en onderzoek,
waaronder de volgende Volksgezondheid Toekomst
Verkenning (VTV). In de VTV van 2014 zal apart aandacht
worden besteed aan ouderen en zal worden voort
gebouwd op informatie uit dit rapport. In dit hoofdstuk
gaan we in paragraaf 8.1 in op de reikwijdte van het
rapport en de consequenties van gemaakte keuzes en
inperkingen. Daarna bespreken en bediscussiëren we in
paragraaf 8.2 inhoudelijke conclusies die voortkomen uit
de voorgaande hoofdstukken. Tot slot formuleren we in
paragraaf 8.3 aanknopingspunten voor gemeentelijk
beleid.

8.1 Reikwijdte van dit rapport
Regionale cijfers noodzakelijk voor gemeentelijk beleid
Dit rapport geeft een landelijk beeld en is niet integraal
toepasbaar op gemeenten. Voor veel gemeenten geldt een

situatie die afwijkt van het landelijke beeld. Zo tellen
nieuwe gemeenten als Almere in verhouding weinig
ouderen, terwijl de vergrijzing in regio’s als Zeeland en
Groningen veel harder gaat. Het vormgeven van lokaal
beleid is niet mogelijk zonder regionale informatie. Een
regionale VTV kan daarbij behulpzaam zijn. In een
regionale VTV wordt lokale, regionale en landelijke
informatie over volksgezondheid en zorg verzameld,
geanalyseerd en geïntegreerd. Op basis van een regionale
VTV kunnen gemeenten prioriteiten stellen in het lokale
gezondheidsbeleid. Ook gegevens uit gezondheids
enquêtes of ouderenmonitors van GGD‘en kunnen
gebruikt worden voor het invullen van lokaal gezondheids
beleid. De Handreiking Gezonde Gemeente van het RIVM
kan ondersteunen bij het vertalen van de landelijke nota
Gezondheidsbeleid naar lokale nota’s.
Dit rapport gaat over zelfstandig wonende ouderen
Dé oudere bestaat niet. Het enige wat ouderen als groep
gemeen hebben, is dat ze 65 jaar of ouder zijn. Net als in
de jongere bevolking zijn de verschillen binnen de groep
ouderen groot. In dit rapport richten we ons op de
zelfstandig wonende ouderen in Nederland, omdat de
verantwoordelijkheden en taken van gemeenten voor
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deze groep ouderen vanuit de Wet publieke gezondheid
(Wpg) en vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) groter zijn dan voor de ouderen die in een instelling
verblijven. Van alle ouderen woont in 2008 bijna 95%
zelfstandig. De ouderen die in een instelling wonen en
over het geheel genomen een slechtere gezondheid
hebben dan zelfstandig wonende ouderen, blijven in dit
rapport grotendeels buiten beschouwing. Hierdoor geeft
dit rapport geen volledig beeld van de gezondheid van
Nederlandse ouderen. Om een compleet beeld te krijgen,
is informatie over ouderen die in instellingen wonen een
essentiële aanvulling. Zeker als in de toekomst de
scheidslijnen tussen zelfstandig wonende ouderen en
ouderen in instellingen vervagen.
Aandacht voor verschillende risicogroepen
In dit rapport is aandacht besteed aan groepen ouderen
die een verhoogd risico op gezondheidsproblemen
hebben. Hierin zijn keuzes gemaakt en het streven is niet
om compleet te zijn. Zo is in dit rapport bijvoorbeeld wel
aandacht besteed aan sociaaleconomische gezondheidsverschillen, maar is niet ingegaan op allochtone ouderen.
Sociaaleconomische verschillen zijn in dit rapport
gebaseerd op opleidingsverschillen. Bij ouderen is
inkomen een betere indicator om sociaaleconomische
verschillen te omschrijven, maar deze informatie was niet
beschikbaar (Wingen & Otten, 2009b).
Gezond ouder worden: actief meedoen met een goede
kwaliteit van leven
In dit rapport richten we ons op gezond ouder worden: het
proces waarbij de kansen op lichamelijke, geestelijke en
sociale gezondheid worden geoptimaliseerd, zodat
ouderen actief aan de samenleving kunnen deelnemen en
een onafhankelijk leven kunnen leiden met een goede
kwaliteit van leven (SNIPH, 2006). Bij ouderen gaat het
niet meer alleen om het voorkómen van ziekten, maar
vooral om – ondanks het hebben van één of meerdere
ziekten – een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te
behouden, met zo min mogelijk beperkingen en met de
mogelijkheid om zelfstandig te blijven participeren. In dit
rapport hebben we specifiek aandacht besteed aan
beperkingen, participatie en gezondheidsgerelateerde
kwaliteit van leven bij ouderen. Deze aspecten spelen een
belangrijke rol bij gezond ouder worden, maar uiteraard
geven we hiermee geen compleet beeld van alle aspecten
die belangrijk zijn bij gezond ouder worden.
Participatie en kwaliteit van leven: twee brede
begrippen
Participatie is een breed begrip; er kunnen veel ver
schillende activiteiten onder vallen. In dit rapport richten
we ons op maatschappelijke participatie: het doen van
vrijwilligerswerk en het verlenen van informele en mantel
zorg aan bekenden. Participatie gericht op zelfontplooiing,
70 | Gezond ouder worden in Nederland

zoals sociale of culturele activiteiten, blijft hier buiten
beschouwing. Hiervoor verwijzen we naar bijvoorbeeld de
Rapportage Ouderen van het SCP (De Boer, 2006). In dit
rapport is vrijwilligerswerk in georganiseerd verband
bekeken, een actieve vorm van participatie. Daarbij is het
goed te realiseren dat we hiermee maar een relatief klein
deel van de maatschappelijke inzet van ouderen in beeld
brengen. Veel ouderen zullen zich in niet-georganiseerd
verband inzetten voor anderen.
Ook ‘kwaliteit van leven’ is een containerbegrip. In dit
rapport hebben we ons toegespitst op gezondheids
gerelateerde kwaliteit van leven: het functioneren van
ouderen op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de
subjectieve evaluatie daarvan.

8.2 Conclusies en beschouwing
8.2.1 Ouderen in het licht van de vergrijzing
Aantal ouderen zal sterk stijgen
Het aantal en het aandeel ouderen zal de komende
decennia enorm toenemen in de Nederlandse bevolking.
In 2010 was bijna 16% van de bevolking (bijna 2,6 miljoen
mensen) ouder dan 65 jaar. Ruim een kwart daarvan was
ouder dan 80 jaar. In 2020 zullen er naar verwachting 3,4
miljoen ouderen zijn, waarvan 0,8 miljoen 80-plussers
(24% van de ouderen). In 2050 zullen er 4,5 miljoen
ouderen zijn; 25% van de Nederlandse bevolking is dan
ouder dan 65 jaar. Het aandeel 80-plussers binnen de
groep ouderen is dan gestegen tot ruim 40%.
Ouderen van nu verschillen van de ouderen van de
toekomst
De groep ouderen verandert niet alleen in kwantitatieve,
maar ook in kwalitatieve zin. De ouderen van de toekomst
zullen verschillen van de ouderen van nu, en van de
ouderen van vroeger. De grens wanneer iemand tot de
groep ouderen gaat behoren, ligt nu bij 65 jaar, de huidige
pensioengerechtigde leeftijd. De resterende levens
verwachting op 65-jarige leeftijd was in 2010 nog 17,6 jaar
voor mannen en 20,8 jaar voor vrouwen. Deze levens
verwachting voor een 65-jarige zal de komende tijd blijven
toenemen. Het bereiken van de leeftijd van 65 jaar krijgt in
de toekomst een andere betekenis als er nog zoveel jaren
gaan volgen.
Gevolgen van de vergrijzing: positief en negatief
Ouderen krijgen een steeds prominentere plaats in de
samenleving. Deze ontwikkeling brengt zowel kansen als
problemen met zich mee. De nadruk ligt vaak op de
problemen van de vergrijzing: ongezondheid, kosten en
lasten en de zorgen hierover voor de toekomst, vooral
over de toenemende zorgvraag. Veel ouderen zijn echter
gezond en redden zichzelf. Ook brengen ouderen vaak

waardevolle kennis en ervaring in en zetten ze zich in voor
maatschappelijke doeleinden. Ruim een kwart van de
ouderen verleent bijvoorbeeld informele hulp aan
bekenden en een derde is actief in georganiseerd vrij
willigerswerk. Deze positieve tegenhanger van vergrijzing
wordt ook wel ‘verzilvering’ genoemd.
Participatie is niet alleen afhankelijk van gezondheid
Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor ouderen
om te kunnen participeren in de maatschappij. Psychische
stoornissen, zoals depressie, angststoornissen en cognitieve
stoornissen, hebben een relatief groot belemmerend effect
op participatie. Overigens vormen niet ziekten, maar vooral
beperkingen als gevolg van ziekten de belangrijkste
obstakels voor participatie. Een vijfde van de oudere
mantelzorgers is ondanks de eigen gezondheidsproblemen
in staat voor een ander te zorgen. Naast gezondheid zijn
ook andere factoren van invloed op participatie.
Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ontkerkelijking en
een toenemend opleidingsniveau, spelen hierin ook een rol.
Over de persoonlijke wensen en belemmeringen van
ouderen om te participeren is nog weinig bekend. Meer
inzicht in deze factoren kan aanknopingspunten bieden
voor toekomstig beleid. Overigens kan participatie op
zichzelf ook de gezondheid van ouderen bevorderen,
bijvoorbeeld door de sociale contacten die het oplevert.

8.2.2 Hoe gezond zijn Nederlandse ouderen?
Ouderen zijn gezonder dan men (soms) denkt
Ruim de helft van de ouderen voelt zich gezond. Van alle
ouderen heeft ongeveer de helft een chronische aan
doening. Eén op de drie ouderen heeft een lichamelijke
beperking en niet meer dan één op de twintig heeft een
cognitieve beperking. Evenals bij de hele bevolking geldt
bij ouderen dat ziekten en beperkingen niet altijd
samengaan. Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se
beperkt te zijn in hun functioneren. Ziekten die het meest
tot beperkingen in activiteiten in het dagelijks leven leiden,
zijn artrose en gewrichtsontsteking, gevolgd door
rugaandoeningen. Over het algemeen neemt de gezondheid af met het vorderen van de leeftijd.
Veel voorkomende ziekten veroorzaken veel verlies aan
gezonde levensjaren
De ziekten met het grootste verlies aan gezonde levens
jaren bij ouderen zijn coronaire hartziekten, beroerte,
artrose en diabetes. Ook gezichtsstoornissen en dementie
staan in de top tien van ziekten met het meeste verlies aan
gezonde levensjaren. Deze ziekten behoren ook tot de
meest voorkomende ziekten bij ouderen. Veel ouderen
hebben meer dan één ziekte (multimorbiditeit). Bij
75-plussers is dat bij één op de drie ouderen het geval.
De meest voorkomende psychische aandoeningen bij
ouderen zijn dementie, depressie en angststoornissen.

Leeftijd belangrijk voor kwaliteit van leven
Ongeveer de helft van de ouderen ervaart een goede
lichamelijke kwaliteit van leven. Ter vergelijking: bij
twintigers en dertigers is dit percentage 80%. Het aandeel
mensen met een goede lichamelijke kwaliteit van leven
neemt af met de leeftijd. Bij de psychische kwaliteit van
leven zijn er weinig verschillen tussen ouderen en jongere
leeftijdsgroepen, behalve bij de jongste groep ouderen.
Opvallend is dat zij een betere psychische kwaliteit van
leven ervaren dan volwassenen van 45-64 jaar oud. Dit
zou te maken kunnen hebben met de overgang naar
pensionering.
Een derde van de ouderen voelt zich eenzaam
Naarmate mensen ouder worden, neemt de grootte van
hun sociale netwerk af, door bijvoorbeeld het overlijden van
geliefden of door het wegvallen van werk of andere
bezigheden. In theorie hebben ouderen daardoor een
grotere kans om eenzaam te worden. Toch zijn ouderen niet
vaker (sterk) eenzaam dan jongere mensen, waarschijnlijk
door een verandering van wensen en verwachtingen over
sociale relaties. Bijna een derde van de ouderen voelt zich
matig of sterk eenzaam. Binnen de groep ouderen neemt
eenzaamheid wel toe met de leeftijd. Ongeveer de helft van
de 85-plussers, vooral de vrouwen, voelt zich eenzaam.
Gezondheidsproblemen en beperkingen vooral na het
75e jaar
Opvallend is dat veel gezondheidsproblemen bij ouderen
vanaf 75 jaar duidelijk beginnen toe te nemen. Dit is ook
zichtbaar in een toename van multimorbiditeit en van
beperkingen. Als gevolg daarvan neemt ook het zorg
gebruik toe, vooral het ziekenhuis- en medicijngebruik en
zorg zonder verblijf, zoals huishoudelijke hulp, verpleging
en verzorging. Boven de 75 jaar ervaren meer ouderen hun
kwaliteit van leven als minder goed en zijn minder
ouderen actief in vrijwilligerswerk of informele zorg.
Verschillende risicogroepen bij gezond ouder worden
Binnen de groep 75-plussers zijn vooral vrouwen een
kwetsbare groep. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan
mannen en mede door hun hogere leeftijd hebben zij
vaker last van beperkingen, vooral op het gebied van
mobiliteit. Ook zijn er relatief meer vrouwen dan mannen
alleenstaand, doordat hun partner vaak eerder overlijdt.
Oudere vrouwen zijn onder andere daardoor een kwetsbare groep voor eenzaamheid. Ook ouderen met een laag
opleidingsniveau hebben meer kans op gezondheids
problemen, net zoals in de gehele populatie (Van der Lucht
& Polder, 2010). Voor vrijwel elke lichamelijke beperking
geldt dat het percentage mensen met een beperking
toeneemt bij een lager opleidingsniveau. Ook ervaren
ouderen met een lager opleidingsniveau een minder
goede lichamelijke kwaliteit van leven en participeren zij
minder vaak in vrijwilligerswerk of informele zorg.
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Allochtone ouderen zijn geen specifieke doelgroep in dit
rapport. Uit ander onderzoek weten we dat dit ook een
kwetsbare groep ouderen is. Zij krijgen vaak op jongere
leeftijd gezondheidsproblemen, hebben meer last van
beperkingen en zijn moeilijk te bereiken voor hulp- en
zorgverleners (Schippers et al., 2009; Gezondheidsraad,
2009).

8.2.3 Waar is gezondheidswinst bij ouderen te
behalen?
Diverse manieren om de gezondheid van ouderen te
beïnvloeden
De gezondheid van ouderen wordt beïnvloed door veel
verschillende factoren uit hun sociale en fysieke omgeving,
door hun eigen gedrag en leefstijl en door persoons
gebonden factoren, zoals de manier waarop je omgaat met
ziekten en beperkingen. Deze factoren hangen onderling
vaak samen. Zo kan een veilige omgeving ouderen
bijvoorbeeld stimuleren om meer te bewegen. Het is niet
bekend wat de relatieve invloed is van de verschillende
determinanten op de gezondheid van ouderen. In dit
rapport laten we wel zien welke determinanten direct of
indirect te beïnvloeden zijn.
Leidt leefstijlverandering ook bij ouderen tot
gezondheidswinst?
Leefstijlverandering bij ouderen is lastig; het gaat immers
om ingesleten gewoonten. De vraag is ook: wat levert het
nog aan gezondheidswinst op? Het is bekend dat leefstijlverandering bij ouderen nog zinvol is in de zin dat het
levensjaren oplevert en ziekten kan voorkómen. Ook is het
aannemelijk dat een verandering in leefstijl invloed heeft
op de kwaliteit van leven van ouderen en hun mogelijk
heden om te participeren. Maar bevordert het de kwaliteit
van leven ook substantieel? En wat moeten ouderen
daarvoor inleveren? Er is geen eenduidig antwoord op
deze vraag; dit zal per persoon verschillen.
Zelfmanagement bepalend bij gezond ouder worden
Zelfmanagement krijgt steeds meer nadruk bij ouderen.
Zelfmanagement bij ouderen is hier gedefinieerd als ‘het
vermogen en de vaardigheid van een persoon om ook op
oudere leeftijd een zekere mate van balans en wel
bevinden te ervaren ondanks aan de leeftijd gerelateerde
verliezen, met als doel een zo optimale kwaliteit van
bestaan te behouden of te bereiken’ (Vilans, 2007).
Ondersteuning bij zelfmanagement kan gebruikt worden
om de gevolgen van ziekten en beperkingen te ver
minderen. Bovendien is het een manier om zorggebruik uit
te stellen of te voorkomen. Steeds meer interventies
richten zich op het begeleiden bij gezond ouder worden of
het verbeteren van de zelfredzaamheid. Het past bij de
huidige samenleving, waarin eigen verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid steeds belangrijker worden.
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8.2.4 En wat betekenen de gezondheids
problemen voor de preventie en zorg?
Preventieaanbod voor ouderen is divers
Het preventieaanbod voor ouderen is heel divers. Naast
preventie gericht op het voorkómen of uitstellen van
ziekten, zijn veel interventies gericht op het functioneren
van ouderen. Ook zijn er integrale interventies die zich
richten op gezond of succesvol ouder worden, op de
zelfredzaamheid en op de kwaliteit van leven en het
geestelijke welbevinden van ouderen. Daarnaast zijn er
inspanningen om de fysieke omgeving meer ‘age-friendly’
te maken, zoals levensloopbestendig bouwen, het
toepassen van robotica en domotica en het verbeteren
van de toegankelijkheid van openbaar vervoer. Tot slot is
er een consultatiebureau voor ouderen, dat zich zowel op
vitale ouderen als op meer kwetsbare ouderen met
beperkingen richt. Bij de verschillende preventie
activiteiten zijn veel verschillende organisaties betrokken,
die niet allemaal ouderen als specifieke doelgroep hebben.
Het Centrum Gezond Leven van het RIVM biedt sinds
begin 2011 in opdracht van het ministerie van VWS een
actueel overzicht van het aanbod van leefstijlinterventies
voor ouderen.
Nog weinig bekend over bereik en effecten van
preventieve interventies
Er is weinig bekend over het bereik van preventieve
interventies die in Nederland zijn ontwikkeld voor
ouderen. Ook over de effecten ontbreekt nog veel
informatie. Dit maakt het lastig om te bepalen welke
interventies het beste kunnen worden ingezet. Dit geldt
ook voor de afweging van keuzes tussen bijvoorbeeld
landelijke programma’s met een hoog bereik en lokale
programma’s met een kleine doelgroep.
Van twee interventies gericht op het voorkómen van
depressie is bekend dat ze bewezen effectief zijn. Bij
meerdere andere interventies zijn ook goede resultaten
geboekt. Als interventies niet bewezen effectief zijn, wil
dat niet zeggen dat deze interventies niet effectief zijn.
Vaak is de effectiviteit dan niet onderzocht.
Ook weinig bekend over welke soort interventies
effectief zijn voor ouderen
Voor vier veelvoorkomende problemen bij ouderen is
onderzocht welke soort interventies effectief zijn voor
ouderen. Het gaat om vallen, inactiviteit, depressie en
eenzaamheid. Deze informatie op metaniveau geeft niet
direct bruikbare informatie voor de praktijk, maar geeft
wel een beeld van welke soort interventies kansrijk zijn
voor de toekomst en waar dus het best op ingezet kan
worden. Vooral bij depressie en eenzaamheid ontbreekt
veel informatie en is dus nog weinig wetenschappelijk
bewijs voor welke soort interventies het meest effectief
zijn. Bij vallen en bewegen is hier meer over bekend.

Oefenprogramma’s en multifactoriële interventies met
oefenprogramma’s blijken vooral te werken om vallen en
valincidenten bij ouderen te voorkomen en te vermin
deren. Bij het bevorderen van lichamelijke activiteit blijken
interventies gericht op matige lichamelijke activiteit in
groepsverband het meest effectief bij ouderen.
Diversiteit in zorggebruik bij verschillende zorgverleners
Naast het preventieaanbod is ook het aanbod aan
zorgvoorzieningen voor ouderen divers. Van alle ouderen
maken relatief veel ouderen gebruik van de zorg gericht op
ziekten en aandoeningen, zoals de huisarts of specialist.
Veel minder ouderen maken gebruik van de zorg gericht
op beperkingen, zoals huishoudelijke hulp, verzorging en
het gebruik van bepaalde hulpmiddelen. Vooral bij
ouderen met complexe problematiek komen deze vormen
van zorg samen. Aangezien deze zorg vanuit verschillende
wetten gefinancierd wordt, kan dit tot problemen leiden
bij het vinden van tijdige en adequate zorg en onder
steuning. Een toenemend aantal ouderen met
beperkingen kiest ervoor om zelf een deel van de zorg te
organiseren met behulp van een persoonsgebonden
budget (pgb).
Ouderen zijn steeds vaker zorg zonder verblijf gaan
ontvangen
De helft van de ouderen met een beperking die onder
steuning vanuit de Wmo ontvangt, geeft hierbij aan dat
het anders niet mogelijk was geweest om zelfstandig te
blijven wonen. Het aantal ouderen dat zorg zonder verblijf
ontvangt, is in de periode 1995-2010 aanzienlijk gestegen,
maar stabiliseert nu. Bij ouderen boven de 80 jaar neemt
het nog iets toe, bij de jongste ouderen lijkt het af te
nemen. De hoeveelheid zorg die ouderen per persoon
krijgen, is daarentegen in de periode 2000-2007 sterker
gestegen bij zelfstandig wonende ouderen dan bij ouderen
in verplegings- en verzorgingshuizen. Dit betekent dat er
op persoonsniveau intensiever gebruik wordt gemaakt van
zorg zonder verblijf. Deze zorg zonder verblijf houdt
overigens ook in dat zelfstandig wonende ouderen vaak
dagarrangementen in een instelling ontvangen. Daarnaast
zorgen onder andere ontwikkelingen in woonzorg
concepten en technologie voor een vervaging van de
scheidslijn tussen zelfstandig wonende ouderen en
ouderen in een instelling. Deze trend zal zich voortzetten
in de toekomst.

8.3 Aanknopingspunten voor
gemeentelijk beleid
Preventie richten op risicogroepen
Kennis over risicogroepen geeft gemeenten aanknopings
punten voor het uitvoeren van passende preventie
activiteiten. Het is belangrijk om in te spelen op de

diversiteit in gezondheid en ondersteuningsbehoeften van
ouderen en het ondersteuningsaanbod goed te laten
aansluiten op de behoeften. Ouderen vanaf 75 jaar, oudere
(alleenstaande) vrouwen, ouderen met een lage sociaal
economische status en allochtone ouderen zijn groepen
ouderen die kwetsbaar kunnen zijn. Daarnaast is
specifieke aandacht voor de mantelzorgers essentieel. De
mantelzorger speelt een cruciale rol in de ouderen
gezondheidszorg en deze rol zal in de toekomst alleen
maar toenemen. Een vijfde van de oudere mantelzorgers
ervaart zelf gezondheidsproblemen en is dus extra
kwetsbaar.
Kennis over wie tot een risicogroep behoort, is relevant
voor het detecteren van een doelgroep voor preventieve
activiteiten. Daarnaast kan de overgang naar het moment
waarop iemand tot een risicogroep gaat behoren, benut
worden als moment om preventie aan te bieden. Ouderen
die alleen komen te staan, gaan bijvoorbeeld vanaf dat
moment tot een risicogroep behoren. Hier zou met
preventie op ingespeeld kunnen worden. Op dit moment
is er nog niet zo veel bekend over welke soort overgangen
in de levensfase (ook wel transities genoemd) extra
gezondheidsrisico met zich meebrengen, maar voor de
toekomst zou deze benadering kansrijk kunnen zijn.
Doelgroep ziektepreventie afhankelijk van ziekte
waarop preventie zich richt
Het voorkómen van ziekten bij ouderen is een taak van
gemeenten. Hoewel ouderen nu als specifieke doelgroep
zijn omschreven in de Wet publieke gezondheid, betekent
dit niet dat ziektepreventie bij ouderen alleen op de
doelgroep ouderen gericht moet zijn. Dit hangt af van de
soort ziekte waar de preventie zich op richt. Voor bijvoorbeeld typische ouderdomsziekten als hart- en vaatziekten,
diabetes en longkanker geldt dat de ziektepreventie vaak
al op jonge leeftijd ingezet wordt vanwege de lange
aanloopperiode waarmee dergelijke ziekten zich manifesteren. Bij sommige andere ziekten, vooral infectieziekten,
zijn ouderen wel een specifieke doelgroep voor preventie.
Deze ziekten komen in de hele bevolking voor, maar
kunnen vooral bij kwetsbare ouderen ernstige gevolgen
hebben. Daarnaast zijn er ziekten die vooral bij ouderen
voorkomen, maar waarbij ziektepreventie nog vrij weinig
kan betekenen. Dit is bijvoorbeeld bij dementie het geval.
Interventies ook richten op de oudste ouderen
Het is opvallend dat het aanbod aan interventies zich
vooral richt op de jongste ouderen, terwijl de oudste
ouderen de meeste gezondheidsproblemen ervaren.
Enerzijds lijkt dat de juiste keuze, omdat op jonge leeftijd
nog veel gezondheidsverlies te voorkomen is, anderzijds
zou een aanbod gericht op de oudste ouderen ertoe bij
kunnen dragen dat de negatieve gevolgen van gezondheidsproblemen kunnen worden ingeperkt. Dit betreft dan
vooral functioneringsgerichte preventie.
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Samenwerking nodig met andere beleidsterreinen
Om zelfstandig wonende ouderen te ondersteunen, zijn er
tal van maatregelen mogelijk in zowel de (publieke)
gezondheidszorg, als ook op andere beleidsterreinen,
zoals infrastructuur, wonen en welzijn. Dit vergt een
integrale aanpak en samenwerking met beleidsterreinen
binnen en buiten het domein van de volksgezondheid.
Het ligt voor de hand om de mogelijkheden vanuit de
Wmo en de Wpg te combineren. Dit wordt door het
ministerie van VWS gestimuleerd en toegelicht in een brief
aan gemeenten (VWS, 2009a). Juist bij ouderen, die vaak
met verschillende zorgverleners te maken hebben en
verschillende soorten problemen hebben, is hier winst te
behalen. In het Nationaal Programma Ouderenzorg van
ZonMw worden stappen gezet om de zorg voor ouderen
met complexe hulpvragen te verbeteren. In dit programma
werken partijen uit zorg, welzijn, wetenschap, onderwijs
en bestuur samen, zowel op landelijk als op regionaal
niveau.
Zorgvoorzieningen bieden aangrijpingspunten voor
preventie en begeleiding
Ouderen maken veel gebruik van de huisarts, specialist en
apotheek. Dit zijn binnen de zorg belangrijke ingangen die
benut kunnen worden om ouderen te begeleiden bij het
gezond ouder worden. Onder andere biedt dit mogelijk
heden voor het vroegtijdig opsporen of voorkómen van
problemen en voor het geven van voorlichting, advies en
begeleiding.
Wensen ouderen landelijk in kaart brengen
Ouderen hebben zelf vaak een ander perspectief dan
professionals. Zo spreken onderzoekers en professionals
over ‘kwetsbaarheid’ terwijl dat begrip bij ouderen zelf
niet leeft (Van Campen, 2011). Bij het inschatten van de
hulpvraag en wensen voor begeleiding zijn hun eigen
ideeën essentieel. Wat vinden ouderen in Nederland zelf
belangrijk? Wat zijn hun gezondheidsopvattingen en
participatiewensen? Welke zingevingsvragen zijn voor hen
van belang? Voor de wensen en de visie van ouderen is
bijvoorbeeld aandacht in het Nationaal Programma
Ouderenzorg van ZonMw.
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Gemeentelijk beleid afstemmen op wensen van de
oudere inwoners
Op lokaal niveau kan een gemeente ervoor zorgen dat de
oudere inwoners betrokken worden in de beleidsplannen.
Die wensen zouden dan wel op lokaal niveau moeten
worden geïnventariseerd. Het is immers goed voorstelbaar
dat ouderen in Rotterdam iets heel anders van hun
gemeente verwachten dan ouderen in Bladel of Wester
veld. Door verschillende vormen van inspraak te
organiseren kan een gemeente peilen wat er echt toe doet
voor de ouderen in de eigen gemeente. Dat leidt tot
doelstellingen van lokaal beleid die worden gedeeld door
de betrokkenen zelf. Daarnaast zal het in de uitvoering ook
bijdragen aan een beter bereik van interventies.
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Bijlage 3

Epidemiologische cijfers

In de volgende tabel is de geschatte incidentie en
puntprevalentie in 2007 weergegeven van een selectie van
aandoeningen. De gegevens betreffen de Nederlandse
bevolking van 65 jaar en ouder. De selectie van ziekten
komt grotendeels overeen met de selectie van ziekten
voor de VTV 2010 (Hoeymans et al., 2010). Enkele VTVziekten ontbreken in de tabel: aids, soa, afhankelijkheid
van alcohol of drugs, verstandelijke handicap en
aandoeningen ontstaan in de perinatale periode. De
gegevens waarop de schattingen zijn gebaseerd, zijn
afkomstig van zorgregistraties. Waar mogelijk is gebruik
gemaakt van gegevens uit 2007 of het gemiddelde van
meerdere jaren. Indien geen gegevens voor 2007
beschikbaar waren, zijn minder recente cijfers gebruikt (zie
bronnen en noten onder de tabel). De incidentie is geschat
met de gemiddelde bevolking van 65 jaar en ouder in
Nederland in 2007. De puntprevalentie is geschat met de
bevolking van 65 jaar en ouder in Nederland op 1 januari
2007.
De incidentie van acute ziekten betreft gevallen (één
persoon kan in één jaar een ziekte meerdere keren
krijgen). De incidentie van subacute en chronische ziekten
betreft personen. Prevalentie- en incidentiecijfers groter
dan 2.500 zijn afgerond op honderdtallen, cijfers kleiner
dan 2.500 op tientallen.
De schattingen op basis van huisartsenregistraties zijn het
resultaat van het fitten van een functie op de cijfers uit
registraties die een ziekte op een vergelijkbare manier
registreren.
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Voor de aandoeningen in de tabel wordt, voor zover
mogelijk, de meest geschikte maat voor het vóórkomen
gepresenteerd. Puntprevalentie is vooral geschikt voor
chronische ziekten. Voor kortdurende ziekten is incidentie
(het aantal nieuwe ziektegevallen in een jaar) een meer
geschikte maat.
Naast de geschatte incidentie en prevalentie is de sterfte
naar doodsoorzaak in de tabel weergegeven. De bron voor
sterfte door verkeers-, arbeids-, en privé-ongevallen en
door zelftoegebracht letsel (zelfdoding) en geweld is
afkomstig uit de Statistiek voor niet-natuurlijke doods
oorzaken van het CBS. Voor alle overige doodsoorzaken is
de bron de CBS Doodsoorzakenstatistiek.
In de tabel zijn ten slotte de ziektejaarequivalenten van de
ziekten weergegeven. Voor de meeste ziekten zijn de
ziektejaarequivalenten berekend op basis van de
prevalentie- of incidentiecijfers zoals opgenomen in de tabel.
Alleen de prevalentie die gebruikt is voor het berekenen van
de ziektelast van depressie en angststoornissen is geschat op
basis van het epidemiologisch bevolkingsonderzoek LASA
(zie bronnen onder de tabel). Reden is dat de cijfers uit deze
bron het best aansluiten op de wegingsfactoren van
genoemde ziekten.

Incidentie, prevalentie, sterfte en ziektejaarequivalenten van een selectie van ziekten, voor de Nederlandse bevolking van 65 jaar en
ouder (incidentie, prevalentie en sterfte gestandaardiseerd naar de bevolking van Nederland in 2007).
Ziekte/aandoening
geslacht
incidentie
puntprevalentie
sterfte
ziektejaar(volgorde ICD-9/ICD-10)
equivalenten
absoluut

per 1.000

absoluut

per 1.000

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

23.900
36.000
100
90
40
50
1.110
980

23,30
26,32
0,10
0,06
0,04
0,04
1,08
0,72

a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

52
68
23
26
19
25
378
429

5,1
5,0
2,2
1,9
1,9
1,8
36,9
31,4

720
1.080
10
10
10
20
f
f

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

640
300
880
510
4.000
3.700
4.600
1.890
3.000
2.470
490
610
2.460
1.860
50
4.700
d
170
6.800
d
790
730

0,63
0,22
0,86
0,37
3,92
2,73
4,47
1,38
2,88
1,81
0,48
0,45
2,40
1,36
0,05
3,48
d
0,12
6,61
d
0,77
0,53

1.070
560
1.760
1.010
17.600
17.200
7.300
4.000
15.900
14.500
4.200
5.300
11.700
9.200
200
40.600
d
1.150
45.500
d
5.100
4.900

1,06
0,41
1,74
0,74
17,41
12,71
7,23
2,95
15,73
10,71
4,18
3,91
11,55
6,80
0,20
29,90
d
0,85
44,94
d
5,04
3,60

629
292
639
449
1.874
1.893
4.732
1.961
200
175
164
150
36
25
12
1.875
d
105
2.224
d
415
378

61,3
21,4
62,3
32,9
182,7
138,6
461,4
143,5
19,5
12,8
16,0
11,0
3,5
1,8
1,2
137,3
d
7,7
216,9
d
40,5
27,7

560
290
1.040
600
5.300
5.200
4.000
2.170
850
920
530
670
320
250
f
10.400
d
140
11.700
d
1.230
1.170

Endocriene, voedings- en
stofwisselingsziekten
mannen
Diabetes mellitus
vrouwen

15.300
16.700

14,92
12,21

154.600
211.100

152,75
155,64

1.141
1.686

111,3
123,4

30.600
41.700

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

6.000
12.100

5,82
8,87

189,2
385,4

15.000
38.900

0,14
0,07

14,05
24,91
6,87
24,91
1,67
2,21
0,27
0,27

1.940
5.265

140
100

14.200
33.800
6.900
21.100
1.690
3.000
270
360

6
6

0,6
0,4

1.290
2.210

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

6.800
15.800
2.100
4.600

6,66
11,60
2,05
3,33

17.200
47.400
5.800
14.100

16,95
34,97
5,74
10,38

2
4
0
2

0,2
0,3
0,0
0,1

2.800
22.100
14.000
30.400

Infectieziekten
Infectieziekten van het
maagdarmkanaal1
Tuberculose2
Hersenvliesontsteking3
Sepsis4
Nieuwvormingen5
Slokdarmkanker
Maagkanker
Dikkedarmkanker
Longkanker
Huidkanker
melanoom
overige huidkanker
Borstkanker
Baarmoederhalskanker
Prostaatkanker
Non-Hodgkin lymfomen

absoluut per 100.000

Ziekten van bloed en
bloedvormende organen
Psychische stoornissen
Dementie
Dementie
(verpleeghuizen)6
Schizofrenie
Schizofrenie
(psychiatrische
ziekenhuizen)7
Depressie
Angststoornissen
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Ziekte/aandoening
(volgorde ICD-9/ICD-10)
Zenuwstelsel en
zintuigen
Ziekte van Parkinson8
Ziekte van Parkinson
(verpleeghuizen)6
Multiple sclerose
Multiple sclerose
(verpleeghuizen)6
Epilepsie
Gezichtsstoornissen
leeftijdsgebonden
maculadegeneratie
glaucoom
staar
Lawaai- en ouderdoms
slechthorendheid
Hart- en vaatziekten
Coronaire hartziekten9
Hartfalen
Beroerte
Beroerte (verpleeghuizen)
Aneurysma van de
buikaorta4,10
Ziekten van de
ademhalingswegen
Infecties van de bovenste
luchtwegen1
Infecties van de onderste
luchtwegen1
longontsteking
acute bronchi(oli)tis
Influenza1,11,12
Astma
COPD
Ziekten van het
spijsverteringsstelsel
Zweren van maag en
twaalfvingerige darm1
zweren van de maag
zweren van de
twaalfvingerige darm
Inflammatoire
darmziekten13

geslacht

incidentie

puntprevalentie

sterfte

ziektejaarequivalenten

absoluut

per 1.000

absoluut

per 1.000

1.820
1.560

1,78
1,14

52,0
33,7

6.700
6.700

0,02
0,08

28
48

2,7
3,5

300
780

780
960
29.200
48.300
2.800
5.700
2.290
4.100
24.100
38.500
18.800
20.300

0,76
0,71
28,50
35,39
2,73
4,19
2,23
3,02
23,54
28,18
18,32
14,88

8,95
6,53
0,92
0,76
0,47
1,00
0,09
0,08
9,58
9,26
162,94
209,53
12,03
18,87
29,24
28,14
121,67
162,53
181,43
132,71

533
460

20
110

9.100
8.900
930
1.040
470
1.350
90
110
9.700
12.600
164.900
284.200
12.200
25.600
29.600
38.200
123.100
220.400
183.600
180.000

49
76
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

4,8
5,6
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

1.070
1.380
22.600
39.000
g
g
g
g
g
g
20.000
19.600

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

25.900
22.100
14.700
19.000
11.100
13.800

25,29
16,17
14,35
13,92
10,82
10,07

512,8
343,8
222,3
295,1
317,0
391,4

72.800
54.000
6.100
9.700
40.700
47.500

2,97
0,44

249,87
138,16
39,32
46,48
62,47
52,49
3,62
4,98
b
b

5.259
4.697
2.280
4.031
3.251
5.347

3.000
600

252.900
187.400
39.800
63.000
63.200
71.200
3.700
6.700
b
b

536
199

52,3
14,6

f
f

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

61.500
112.400
67.500
94.900
30.000
34.600
37.500
60.400
14.700
20.500
3.200
6.200
11.700
11.100

59,92
82,29
65,82
69,49
29,23
25,30
36,59
44,19
14,31
15,01
3,11
4,52
11,38
8,15

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
21.000
37.900
90.900
72.800

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
20,71
27,96
89,82
53,67

c
c
2.542
3.009
2.405
2.759
5
24
20
54
8
26
3.396
2.384

c
c
247,9
220,3
234,5
202,0
0,5
1,8
2,0
4,0
0,8
1,9
331,2
174,5

390
660
3.900
5.000
3.000
3.500
940
1.510
490
680
1.670
3.000
28.500
22.900

2,67
1,78
2,49
2,25
4,47
4,35

91
110
58
82
27
24
24
42

8,9
8,1
5,7
6,0
2,6
1,8
2,3
3,1

30
30
g
g
g
g
910
1.190

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
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610
1.120
710
520
500
650

0,59
0,82
0,69
0,38
0,49
0,47

2.700
2.420
2.500
3.100
4.500
5.900

absoluut per 100.000

Ziekte/aandoening
(volgorde ICD-9/ICD-10)
Ziekten van de
urinewegen en
geslachtsorganen
Acute urineweginfecties1
blaasontsteking
nierinfectie
urinebuisontsteking
Ziekten van huid en
subcutis
Constitutioneel eczeem
Contacteczeem14,15
Decubitus
Ziekten van
bewegingsstelsel en
bindweefsel
Reumatoïde artritis
Artrose
Nek- en rugklachten
Osteoporose
Heupfractuur4
Aangeboren afwijkingen
Aangeboren afwijkingen
van het centrale
zenuwstelsel
Aangeboren afwijkingen
van het hartvaatstelsel
Downsyndroom
Ongevalsletsels
Letsels door:
verkeersongevallen16
arbeidsongevallen16
privé-ongevallen16
sportblessures16
zelftoegebracht letsel17
geweld17

geslacht

incidentie

puntprevalentie

sterfte

ziektejaarequivalenten

absoluut

per 1.000

absoluut

per 1.000

absoluut per 100.000

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

80.700
298.800
76.200
293.600
3.700
4.900
770
270

78,68
218,76
74,31
214,96
3,62
3,60
0,76
0,20

a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a

4
27

0,4
2,0

1.200
4.400
g
g
g
g
g
g

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

3.200
3.800
38.200
56.000
b
b

3,15
2,76
37,28
41,01
b
b

4.900
8.200
28.500
41.100
b
b

4,85
6,03
28,12
30,28
b
b

c
c
c
c
41
171

c
c
c
c
4,0
12,5

340
570
1.990
2.900
f
f

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

1.670
3.300
17.300
39.800
83.800
139.800
2.030
14.600
3.900
11.700

1,63
2,44
16,85
29,11
81,72
102,31
1,98
10,66
3,76
8,54

18.100
41.200
124.600
299.700
50.300
93.800
8.600
102.500
a
a

17,84
30,41
123,13
221,00
49,72
69,13
8,53
75,60
a
a

30
73
25
87
22
20
14
80
e
e

2,9
5,3
2,4
6,4
2,1
1,5
1,4
5,9
e
e

9.500
21.700
23.300
56.000
3.000
5.600
f
f
g
g

mannen
vrouwen

d
d

d
d

1.360
1.480

1,35
1,09

0
2

0,0
0,1

680
730

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

d
d
d
d

d
d
d
d

1.970
2.230
b
b

1,95
1,64
b
b

7
5
8
3

0,7
0,4
0,8
0,2

260
290
f
f

mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen
mannen
vrouwen

8.400
12.200
1.120
190
37.300
93.100
2.450
2.100
160
310
240
220

8,22
8,95
1,09
0,14
36,34
68,15
2,39
1,53
0,16
0,23
0,24
0,16

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

149
75
6
0
747
1.204
c
c
159
83
7
4

14,5
5,5
0,6
0,0
72,8
88,1
c
c
15,5
6,1
0,7
0,3

2.460
3.100
160
30
6.800
20.700
300
240
1.080
1.710
f
f
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Noten
a Kortdurende aandoening of acuut letsel waarvoor geen prevalentiecijfer wordt gegeven.
b Geen (eenduidig) cijfer beschikbaar.
c Sterftecijfer zeer laag of nul.
d Cijfer niet relevant.
e Sterftecijfer onbetrouwbaar.
f Geen wegingsfactor beschikbaar en daarom geen ziektejaarequivalenten berekend.
g Niet berekend.
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

Voor het vaststellen van de wegingsfactor in de berekening van de ziektejaarequivalenten is rekening gehouden met
de duur van de ziekte (bijv. twee weken ziekte in een verder gezond jaar).
Prevalentie voor berekening ziektejaarequivalenten is geschat op basis van incidentie, duur en sterfte.
De incidentie betreft uitsluitend de bacteriële vorm.
De incidentie betreft het aantal ziekenhuisopnamen met de betreffende aandoening als hoofdontslagdiagnose.
De geschatte prevalentie op basis van de gegevens van het IKA is de 10-jaarsprevalentie en heeft betrekking op alle
personen die nog in leven zijn op 1 januari 2008 en waarbij in de tien jaar daaraan voorafgaand de diagnose is
gesteld. Dus ook personen die genezen zijn en niet meer onder controle staan van een arts worden in de prevalentie
meegeteld.
Aandoeningen waarbij een relatief groot aantal patiënten langdurig is opgenomen in een verpleeghuis. Naast de
schatting van het aantal patiënten op basis van huisartsenregistraties is ook het aantal mensen geschat dat in een
verpleeghuis is opgenomen (Bronnen: LZV en CAK).
Naast de schatting van het aantal patiënten op basis van huisartsenregistraties is ook het aantal mensen geschat dat
in een psychiatrisch ziekenhuis is opgenomen (Bron: ZORGIS).
De cijfers betreffen de ziekte van Parkinson en ander parkinsonisme.
De prevalentie betreft personen die onder behandeling zijn voor angina pectoris of (de gevolgen van) een acuut
hartinfarct.
De incidentie betreft het aantal ziekenhuisopnamen. Dit is vooral een afspiegeling van het aantal aneurysma’s dat
voor operatie in aanmerking komt. Het daadwerkelijk aantal nieuw ontdekte gevallen van aneurysma’s is niet
bekend.
Het betreft de gemiddelde jaarincidentie in de periode van week 27 van 2006 tot en met week 26 van 2008 (twee
seizoenen).
Voor het berekenen van de ziektejaarequivalenten is de incidentie gecorrigeerd voor de geschatte fractie van de
grieppatiënten die met griep de huisarts bezoekt (ongeveer 30%).
Het betreft colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn.
Het betreft irritatie eczeem en contact-allergisch eczeem.
Voor het berekenen van de ziektejaarequivalenten is de wegingsfactor van constitutioneel eczeem gebruikt.
Gemiddelde jaarincidentie van SEH-behandelingen en ziekenhuisopnamen over de periode 2003-2007; gemiddelde
jaarincidentie in de huisartsenregistratie over de periode 2002-2008.
Gemiddelde jaarincidentie van SEH-behandelingen over de periode 2003-2007.

94 | Gezond ouder worden in Nederland

Bronnen incidentie en prevalentie
• Tuberculose: NTR van het KNCV Tuberculosefonds.
• Hersenvliesontsteking: Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële Meningitis van het AMC en het RIVM.
• Sepsis, aneurysma van de buikaorta en heupfractuur: LMR van Prismant.
• Nieuwvormingen: incidentie in 2006 van de NKR van de Vereniging Integrale Kankercentra en de 10-jaarsprevalentie
op 1 januari 2008 van het IKA.
• Influenza: CMR Peilstations Nederland van het NIVEL.
• Letsels als gevolg van verkeers-, arbeids-, privé- en sportblessures: incidentie is het aantal behandelingen op
spoedeisende hulpafdelingen en ziekenhuisopnamen uit het LIS van C&V, aangevuld met cijfers uit de
huisartsenregistratie LINH van het NIVEL.
• Zelftoegebracht letsel en geweld: incidentie is het aantal behandelingen op spoedeisende hulpafdelingen en
ziekenhuisopnamen uit het LIS van C&V.
• Geweld: incidentie is het aantal behandelingen op spoedeisende hulpafdelingen uit het LIS van C&V.
• Overige aandoeningen: huisartsenregistraties. Gebruikt zijn het LINH van het NIVEL, de CMR-Nijmegen van het UMC
St. Radboud, het Transitieproject van de Stichting Transitieproject, het RNH van de Universiteit Maastricht en het
RNUH-LEO van het LUMC. Per ziekte zijn alleen registraties meegenomen die een ziekte vergelijkbaar registreren.
Bronnen sterfte
• Sterftecijfers en verloren levensjaren: de bron voor sterfte door verkeers-, arbeids-, en privé-ongevallen en door
zelftoegebracht letsel (zelfdoding) en geweld is de Statistiek voor niet-natuurlijke doodsoorzaken van het CBS; voor
alle overige doodsoorzaken is de bron de Doodsoorzakenstatistiek van het CBS.
Bronnen incidentie en prevalentie gebruikt voor berekening ziektejaarequivalenten
• Depressie: de prevalentie is geschat op basis van gegevens uit LASA (2005-2006).
• Angststoornissen: de prevalentie is geschat op basis van gegevens uit LASA (Bremmer et al., 1997).
Voor de bronnen van de prevalentie- en incidentiecijfers van de overige ziekten zie ‘Bronnen incidentie en prevalentie’.
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