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Ouderen in zicht 
 
1. Ouderen in de publieke gezondheid  
 
De GGD richt in deze notitie de focus op ouderen in Amsterdam.  
Er is een aantal redenen om nu aandacht te besteden aan de oudere inwoners van de stad.  
 
De veranderingen in de AWBZ, waar de gemeente mee te maken krijgt, leidt er toe dat ook ouderen 
langer zelfstandig blijven wonen. Vanuit de invalshoek van de publieke gezondheid, waarin preventie 
centraal staat, kan de GGD er aan bijdragen dat het voor ouderen mogelijk is om zelfstandig te blijven 
wonen en actief te participeren in de maatschappij. Gezondheidsbevordering levert een bijdrage aan 
het beïnvloeden van gezond gedrag van ouderen. In haar werk legt de GGD een accent op wat 
ouderen zelf (nog wel) kunnen doen. 
 
De beleidsbrief ‘Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop’

1
 benoemt preventie en gezond gedrag tot een 

van de drie pijlers van het beleid. In de uitwerking valt op, dat preventie vooral als zorggerelateerde 
preventie of geïndiceerde preventie (zie kader hieronder) is beschreven. De GGD richt zich op 
selectieve en universele preventie. Dit is een aanvulling op de zorggerelateerde en geïndiceerde 
preventie. Zo benut de gemeente alle vormen van preventie. 
 
Een andere reden is de verwachte toename van het aantal ouderen. Volgens de prognose zal in 2030 
15% van de bevolking bestaan uit 65+ers. Preventie heeft invloed op een toenemende groep 
ouderen. Preventie draagt er aan bij, dat mensen langer gezond blijven, men zal in een later stadium 
een beroep doen op voorzieningen of zorg. 

 
 
 

2. Doel en doelgroep 
 
Het doel van publieke gezondheid gericht op ouderen is het verhogen van de kwaliteit van leven. De 
GGD richt zich op zelfstandig wonende ouderen. De prioriteit ligt bij ouderen met een lage sociaal 
economische status. Preventie richt de GGD op de groep inwoners van 55 jaar en ouder.  
Niet omdat 55+ers al tot ouderen gerekend worden, wel omdat tussen 55 en 75 jaar de meeste 
gezondheidswinst te behalen is. Zo is op termijn het verwachte effect van preventie het grootst. 
De GGD heeft oog voor de diversiteit onder ouderen, bijvoorbeeld naar leeftijdsfase, kwetsbaarheid, 
gezondheid, achtergrondkenmerken. Wij richten ons vooral op universele en selectieve preventie. 
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1
 ‘Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop’, beleidsbrief wethouder Eric van der Burg, 23 mei 2013  

 

Preventie is op verschillende manieren in te delen. We gebruiken hier de indeling die het College voor 

zorgverzekeringen gebruikt in haar nota ‘Van preventie verzekerd’. Het is dezelfde indeling, die ook wordt 

gehanteerd in ‘Preventief Verbinden’, de Nota Volksgezondheid 2012-2015. 

 

Universele preventie richt zich op de algemene bevolking die niet gekenmerkt wordt 

door het bestaan van verhoogd risico op ziekte. Universele preventie heeft tot doel de kans op het ontstaan van 

ziekte of risicofactoren te verminderen; 

Selectieve preventie richt zich (ongevraagd) op (hoog)risicogroepen in de bevolking. Selectieve preventie heeft tot 

doel de gezondheid van specifieke risicogroepen te bevorderen door het uitvoeren van specifieke lokale, regionale 

of landelijke preventieprogramma’s. Het opsporen en toeleiden naar de zorg is onderdeel van zo’n programma; 

Geïndiceerde preventie richt zich op individuen die veelal nog geen 

gediagnosticeerde ziekte hebben, maar wel risicofactoren of symptomen. Geïndiceerde preventie heeft tot doel het 

ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen door een interventie/ behandeling; 

Zorggerelateerde preventie richt zich op individuen met een ziekte of een of 

meerdere gezondheidsproblemen. Deze preventie heeft tot doel het individu te 

ondersteunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduceren en ‘erger’ te voorkomen. 

(Kroes et al., 2007) 

 

Universele en selectieve preventie is met name een verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid (gemeente) 

Geïndiceerde en zorggerelateerde preventie is vooral een taak van de gezondheidszorg (zorgverleners en 

zorgverzekeraars). 
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3. Wat is het belang van publieke gezondheid t.b.v. ouderen? 
 
Een aantal punten illustreert het belang van preventiewerkzaamheden ten behoeve van ouderen. 
1. In 2013/2014 komen door drie decentralisaties van het rijk naar de gemeente veel nieuwe taken 

en uitdagingen op de gemeente af. Het gaat hier over de transitie jeugdzorg, de participatiewet en 
overheveling van taken uit de AWBZ. De vraag hoe het beroep op zorg terug te dringen, komt in 
het kader van deze decentralisaties en de daarbij meekomende bezuinigingen nadrukkelijk naar 
voren. Preventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het beroep op zorg. 
Met name de overheveling van AWBZ taken zal ook voor ouderen consequenties hebben. Zij 
zullen tot op hoge leeftijd zelfstandig blijven wonen. Daarnaast wordt de kwetsbaarheid van de 
zelfstandig wonende ouderen groter. Dat komt omdat mensen hoe langer hoe ouder worden. En 
dat komt ook, omdat mensen met zorg zwaartepakketten (zzp’s) 1, 2 en een deel van 3 en 4 geen 
indicatie voor intramurale verzorging meer krijgen. Deze mensen blijven dus ook zelfstandig 
wonen in de Amsterdamse samenleving.  

2. Dit krijgt nog extra gewicht omdat het aantal ouderen de komende jaren zal toenemen, ook in 
Amsterdam. Dit komt omdat we allemaal steeds ouder worden en er door de bevolkingsopbouw 
meer ouderen bij komen. In Amsterdam is in 2012 11% van de bevolking 65+, in 2030 is de 
prognose dat 15% 65+ zal zijn. In absolute aantallen hebben we het dan over 89.582 mensen en 
in 2030 over 132.545. 

2
 Nu investeren in preventie draagt bij aan een grotere kwaliteit van leven 

voor de huidige en toekomstige ouderen. 
3. Preventie draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.  

De nadruk ligt op het voorkomen van functionele achteruitgang en behoud van zelfredzaamheid. 
Beide zijn van belang voor zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, het centrale 
beleidsuitgangspunt van de gemeente. Het draagt ook bij aan het kunnen blijven participeren in 
de maatschappij

3
. 

4. Onderzoek wijst uit, dat er door preventie veel gezondheidswinst te behalen is, vooral tussen 55 
en 75 jaar. 

4
     

Nu de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid krijgt op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn is die gezondheidswinst interessant voor de gemeente.  
Investeren in preventie – en dus gezondheidswinst - draagt er aan bij, dat mensen langer gezond 
blijven. Men zal in een later stadium een beroep doen op voorzieningen of zorg.  

5. Er is sprake van specifieke gezondheidsvraagstukken bij ouderen, ook in Amsterdam
5
.  

Hieronder staan twee voorbeelden.  
 
- Uit de Amsterdamse gezondheidsmonitor 2008 blijkt dat meer dan 50% van de 55+ers 

matig tot ernstig overgewicht heeft en 40%  milde depressieve klachten heeft. Bij 75+ers 
komen depressieve klachten vaker voor. Bij het ouder worden nemen ook andere 
psychische klachten als angststoornissen en cognitieve problemen toe. Binnen de groep 
ouderen neemt het percentage eenzamen toe naarmate zij ouder worden. Dit blijkt uit 
gegevens van LASA

6
 .  

Onder Amsterdammers van 75 jaar of ouder komt emotionele eenzaamheid frequent voor 
(25%) 

7
. 

Uit het LASA onderzoek blijkt ook, dat de leefstijl van jongere ‘ouderen’ (55-64 jaar) niet 
beter wordt. In een periode van 10 jaar is deze leeftijdsgroep minder gaan bewegen, meer 
alcohol gaan drinken en zijn ze vaker te zwaar.  

                                                 
2 Uit: Amsterdam in cijfers,  2012, O+S 
3 ‘Preventie bij ouderen: focus op zelfredzaamheid’. Gezondheidsraad, nr. 2009/07, Den Haag, 21 april 2009 
4 - Berg M. van den; Schoemaker CG. Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. 

Bilhoven: RIVM, 2010. 

- Isken LD, Harbers MM. Gedragsverandering levert ook bij ouderen gezondheidswinst op. In: Volksgezondheid Toekomst 

Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 2009 [<http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal 

Kompas Volksgezondheid\Preventie\Gericht op doelgroepen\Ouderen, 30 maart 2009]. 
5 Berg Jeths A, van den, Timmermans JM, Hoeymans N, Woittiez IB. Ouderen nu en in de toekomst; gezondheid, verpleging 

en verzorging 2000-2020. RIVM, SCP. Centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. Bilhoven: RIVM, 2004. 

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270502001.pdf 
6Zantinga EM, Wilk EA van der, Wieren S van, Schoemaker CG (red). gezond Ouder worden in Nederland. Bilthoven: 

RIVM, 2011 - Visser  M,  Pluijm SMF, ,Horst MHL, van der, Poppelaars JL, Deeg DJH 

Leefstijl van 55-64-jarige Nederlanders in 2002/'03 minder gezond dan in 1992/'93. Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2973- 
7 Dijkshoorn H. Dijk, van, T.K., Janssen A.P. (red). Zo gezond is Amsterdam: Eindrapport Amsterdamse 

Gezondheidsmonitor 2008. Amsterdam, GGD Amsterdam, 2009. 

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270502001.pdf
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Ook het risico op vallen neemt toe bij het ouder worden en de gevolgen zijn ernstiger. 28% 
van de 55+ers is in een jaar tijd minstens een keer gevallen en 11% is ten minste twee keer 
gevallen. Vanaf 75 jaar neemt het percentage dat 2 keer of vaker is gevallen, aanzienlijk toe 
(18%) 

8
. 

 
Er bestaan preventieve interventies voor deze specifieke gezondheidsvraagstukken. 

9
Het inzetten van 

deze interventies kan bijdragen aan het afnemen van het voorkomen van deze vraagstukken. 
 
-       In Amsterdam is er sprake van een grote diversiteit in de bevolking. Dan gaat het over 
        bijvoorbeeld de sociaal economische verschillen, seksuele 
        geaardheid en over de grote verscheidenheid aan nationaliteiten in de stad. Die 
        verscheidenheid vind je ook bij ouderen terug. Met het klimmen der jaren kan die diversiteit 
        onder ouderen tot specifieke vraagstukken leiden. Denk bijvoorbeeld aan 

gezondheidsverschillen tussen etnische groepen. Zo komt diabetes bij Turkse en 
Marokkaanse Amsterdammers 4 x zo vaak voor als bij Nederlandse Amsterdammers.  
Of aan de discussie over wel of geen aparte voorzieningen voor homoseksuelen. Of denk 
aan de eerste generatie Turkse en Marokkaanse migranten die nu toetreden tot de groep 
ouderen. Bovendien heeft deze groep op een relatief jongere leeftijd te maken met een 
slechtere gezondheid en beperkingen. Hoe kunnen zij geholpen worden in het vinden van 
de weg naar voorzieningen of zorg? 
 

Om preventie activiteiten zo effectief mogelijk in te kunnen zetten, is maatwerk per ‘groep’ nodig.  
 

Het belang van preventie bij ouderen wordt ondersteund door de Wet Publieke gezondheid (WPG). 
Artikel 5a van deze wet maakt de gemeente verantwoordelijk voor de ouderenzorg. Door dit artikel op 
te nemen in de WPG worden gemeenten gestimuleerd om preventief en toekomstgericht te werken 
aan het bevorderen van gezond ouder worden.  
 
Het belang van publieke gezondheidszorg voor ouderen is ouderdomsziekten en kwalen te 
voorkomen en uit te stellen, beperkingen in het functioneren te minimaliseren of er mee om te leren 
gaan en daardoor de zelfredzaamheid en participatie van ouderen te optimaliseren. Met andere 
woorden: zorgen dat ouderen zo lang mogelijk vitale burgers zijn!  
 
 

4. Wat is onze visie op publieke gezondheid voor ouderen? 
  
De beleidsuitgangspunten uit ‘Gedeelde zorg, gedeelde verantwoordelijkheid’

10
 en, van recenter 

datum, van ‘Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop’ zijn de basis voor de hier geformuleerde visie op 
ouderen in de publieke gezondheid. In de onderstaande opsomming van de uitgangspunten geeft de 
GGD per punt een globale invulling voor preventie gericht op ouderen. 
1. Iedere Amsterdammer is grotendeels verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid. Hij 

anticipeert op het ouder worden en wil zo lang mogelijk gezond blijven. Hij wil goed blijven 
functioneren en meedoen.  
Gezondheidsbevorderende interventies helpen ouderen bij een gezonde leefstijl, zelfredzaamheid 
en maatschappelijke participatie. Er zijn specifieke methodieken die de eigen kracht van mensen 
en groepen activeren en ondersteunen.  
In de community based benadering worden groepen uitgenodigd en ondersteund om zelf aan 
gezondheids onderwerpen te werken, die voor hen belangrijk zijn.  
De empowerment methodiek zet mensen in hun eigen kracht. Doelgroepparticipatie is er op 
gericht dat mensen deelnemen aan interventies en meedenken in de ontwikkeling van 
interventies. 
Gezondheidsonderzoek genereert gegevens over de gezondheidstoestand van verschillende 
groepen ouderen. Ook kan het bijvoorbeeld de behoeften en redeneerwijzen van de ouderen 
kwalitatief exploreren. Interventies kunnen daar op aansluiten. 

                                                 
8 Visser M, Pluijm SMF, HorstMHL van der, Poppelaars JL,Deeg DJH: Leefstijl van 55-64 jarige Nederlanders in 2002/’03 

minder gezond dan in 1992/’93. Ned. Tijdschrift Geneeskd. 2005;149:29738 
9 Zantinga EM, Wilk EA van der, Wieren S van, Schoemaker CG (red). Gezond ouder worden in Nederland. Bilthoven: 

RIVM, 2011 
10 ‘Gedeelde zorg, gedeelde verantwoordelijkheid’, beleidsbrief wethouder Eric van der Burg, 18 april 2011 
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2. Ouderen zijn zelf betrokken bij de publieke gezondheid. Ouderen doen mee met het 
ontwikkelen/implementeren van gezondheidsbevorderende interventies of – onderzoek. 

3. Preventie gebeurt dicht bij de burger.  
De werkzaamheden vanuit de publieke gezondheid voor ouderen sluiten aan bij de 
gebiedsgerichte benadering. We onderhouden contact met lokale, gebiedsgerichte netwerken en 
activiteiten. Preventie is onderdeel van de integrale benadering.  
Preventie, zorg en welzijn sluiten op elkaar aan. De werkzaamheden versterken elkaar. 
De gezondheidstoestand wordt zoveel mogelijk per gebied in kaart gebracht. Op stedelijk niveau 
bundelt de GGD, in samenwerking met de netwerken, signalen uit de gebieden (trends, 
ontwikkelingen, onderzoeksonderwerpen enz.). 

4. De betrokken diensten werken op stedelijk niveau met elkaar samen. 
Voor de GGD is het speerpunt bij ouderen het versterken en benutten van de verbindingen 
tussen de Wmo en de WPG en tussen de diensten WZS en GGD. 

5. Gemeente en verzekeraar(s) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting van het zorg- en 
ondersteuningsaanbod voor ouderen. Preventieve publieke gezondheid maakt hier deel van uit. 

 
 

5. Wat wil de GGD bereiken? 
 
De GGD wil er aan bijdragen dat de uitgangspunten uit de beleidsbrief ‘Amsterdamse Zorg: 
Noodzaak Voorop’ gerealiseerd kunnen worden.  
Het gaat dan vooral om de punten: 

 Ouderen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.  

 Ouderen blijven actief participeren in de maatschappij.  

 Ouderen behouden zelfredzaamheid. 
 

De GGD wil aan het volgende werken: 

 Een zo goed mogelijk kwaliteit van leven voor ouderen met het inzetten van preventie 
       werkzaamheden uit de publieke gezondheid.  

 De eigen kracht van ouderen versterken door daarvoor geschikte 
       gezondheidsbevorderende methodieken in te zetten. 

 Ouderen met een actieve rol bij het ontwikkelen/implementeren van 
       gezondheidsbevorderende interventies en gezondheidsonderzoek. 

 Functionele achteruitgang voorkómen.  

 Gezondheidsvraagstukken aanpakken die specifiek voorkomen bij ouderen. 

 Zoveel mogelijk ouderen met ‘maatwerk’ bereiken door in te spelen op de diversiteit 
       onder ouderen. 

 
 

6. Wat is daarvoor nodig? 
 

 Aanbod dat aansluit op de behoefte en vragen van ouderen.  

 Aanbod meer toegesneden op specifieke problematiek in buurt of wijk.  

 Aansluiting van de publieke gezondheid voor ouderen op sociale netwerken en 
burgerinitiatieven 

 Inzicht in behoefte en vragen van de verschillende groepen ouderen door informatie van 
ouderen zelf, door onderzoeken, monitoren en uit het werkveld.  

 Overzicht van trends en ontwikkelingen bij ouderen in de stad 

 Vanzelfsprekend aansluiten van preventie bij zorg/welzijn/ondersteuning, bijvoorbeeld door 
aansluiting te zoeken bij het werk van de wijkzorgteams.  

 Afstemming/samenwerking preventie, welzijn, zorg waarin de oudere zelf als uitgangspunt 
genomen wordt. De burger ervaart geen schotten. 

 Betere aansluiting tussen de Wmo en WPG en  

 Aansluiting bij de ontwikkelingen in de Wmo, en bij de AWBZ en zorgverzekeraar 
(Achmea/AGIS.) 
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7.  Hoe kunnen we daar aan bijdragen? 
 
De productgroep Ouderen heeft drie kernfuncties die we inzetten om dit te kunnen realiseren : 

 Onderzoek 

 Gezondheidsbevordering 

 Beleidsformulering en -advisering 
 
7.1 Onderzoek 
De GGD onderzoekt thema’s die specifiek raken aan ouderen, op eigen initiatief of op verzoek van 
andere partijen. 
Onderzoeksresultaten vormen mede de basis voor het te ontwikkelen beleid. Onderzoek draagt ook 
bij aan het ontwikkelen, implementeren en evalueren van gezondheidsbevorderende interventies.  
De ouderenmonitor is onderdeel van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM, zie hier onder). 
Op deze monitor voert de GGD verdiepend onderzoek. Doel hiervan is meer inzicht te krijgen in 
factoren, die bijdragen aan een resultaat, dat in de monitor gevonden wordt. Zo is onlangs onderzocht 
welke factoren van invloed zijn op valincidenten. Angst om te vallen blijkt een heel belangrijke factor 
te zijn. De GGD kan dan een gezondheidsbevorderende interventie toespitsen op die angst om te 
vallen. 
De GGD voert tevens evaluatie onderzoek uit, zoals effect- en procesevaluaties van interventies. 
Deze zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onze interventies. 
 
De Amsterdamse Gezondheidsmonitor 
De GGD onderzoekt eens in de vier jaar de gezondheidssituatie van de Amsterdammers in de 
Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM). De ouderenmonitor maakt hier deel van uit. De gegevens 
uit de AGM geven een stedelijk beeld en een beeld per stadsdeel. 
De GGD wil graag, dat de AGM zo ingericht wordt, dat er ook gegevens per gebied

11
 gegenereerd 

kunnen worden. Dan kan er een ‘gebiedsprofiel’ opgesteld worden met betrekking tot de gezondheid 
van ouderen, waar mogelijk in samenwerking met stadsdeel, Agis/Achmea en O&S.  
 
Met aanvullend kwalitatief onderzoek kan per gebied in kaart worden gebracht welke vraag c.q. 
behoefte van de ouderen leven in dat gebied.  
Met deze informatie kunnen we onze gezondheidsbevorderende interventies qua inhoud en 
methodiek op maat maken.  
 
Onze partners in onderzoek zijn veelal het AMC en de VU, onder meer het Amsterdam Centre on 
Aging (ACA). Dit centrum is opgericht door het VUmc. Het bundelt het ouderen- onderzoek van alle 
universitaire disciplines, inclusief die van het AMC en de GGD.  
 
7.2 Gezondheidsbevordering 
Amsterdam heeft kwalitatief goede gezondheidsinterventies nodig om te kunnen realiseren wat de 
GGD wil bereiken. Hoe gaat de GGD dit aanpakken? 
 
Implementatie van (bestaande) programma’s 
De GGD fungeert als ‘motor’ om andere organisaties of partners te enthousiasmeren om bestaande, 
effectieve interventies uit te voeren. Daarnaast werkt de GGD ook mee aan het borgen van de 
uitvoering. 
 

Een voorbeeld. 
De GGD weet welke interventies bestaan op het gebied van valpreventie. Als de GGD in een wijk 
aandacht wil vragen voor het voorkómen van vallen, inventariseert ze welke activiteiten al gebeuren 
in die wijk. De GGD legt dit naast de haar bekende bestaande interventies en constateert dat de 
cursus ‘In Balans’ ontbreekt in die wijk. De GGD gaat dan op zoek naar een partner, die geschikt 
zou zijn om deze cursus te verzorgen. De GGD traint de desbetreffende partner om de cursus 
kwalitatief goed uit te kunnen voeren. De partner gaat dan zelfstandig verder met het verzorgen van 
de cursussen. 

 
 
 

                                                 
11

 Hier wordt gerefereerd aan de 22 gebieden, die gehanteerd worden in het Sociaal Domein. 



 7 

 
Soms voert de GGD ook zelf interventies uit, bijvoorbeeld om een, door de GGD ontwikkelde 
interventie uit te testen en bij te stellen. De cursus ‘Diabetes Voorkómen’ is daar een goed voorbeeld 
van. Het evalueren van een interventie van de GGD of een andere partij kan bijdragen aan het 
verbeteren van de implementatie van (bestaande) programma’s. 
 
Kennis en deskundigheid inzetten 
Er gebeurt natuurlijk al van alles in de stad. Er zijn netwerken, stedelijk en lokaal, diverse organisaties 
voeren al interventies uit (zoals GGZ, Thuiszorg, welzijnsorganisaties). De GGD zal met haar kennis 
en deskundigheid hierbij aansluiten. Zo willen we een extra kwaliteitsimpuls geven aan wat er al is en 
gebeurt. 
 
Adviseren aan derden over de kwaliteit van interventies 

De GGD heeft een overzicht van bestaande interventies voor ouderen en is op de hoogte van de 
kwaliteit van de betreffende interventies. De GGD nodigt stadsdelen en andere partijen uit om deze 
kennis te benutten. Stadsdelen kunnen bijvoorbeeld een advies vragen welke (effectieve) interventies 
te subsidiëren. Een organisatie die een programma wil uitvoeren om bewegen bij ouderen te 
stimuleren, krijgt advies over welke interventie het beste aansluit. Ook kunnen we helpen om 
bestaande programma’s te verbeteren en stimuleren om ze aan te melden voor erkenning door het 
Centrum Gezond Leven van het RIVM. 
 
7.3 Beleidsformulering en -advisering  
Publieke gezondheid staat niet op zichzelf. Huisartsen, de wijkverpleegkundigen, de thuiszorg en 
paramedici in de eerste lijn leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van ouderen. En ook 
professionals uit bijvoorbeeld welzijn nieuwe stijl, sport, ruimtelijke ordening en veiligheid dragen bij 
aan gezondheid. Het is de kunst voor al deze professionals om samen te werken en te komen tot een 
geïntegreerde aanpak voor een gezondere leefstijl en het behouden van zelfredzaamheid  
 
Samenbindende rol  
De GGD wil hier een rol in spelen door partijen met elkaar te verbinden. Dit sluit aan bij een van de 
taken van gezondheidsbevordering: het verbeteren van de preventiestructuur.  
Deze rol sluit ook aan bij het doel van artikel 5a uit de WPG, namelijk het creëren van meer 
afstemming en regie.  
Verbinding van partijen en hun activiteiten is een eerste stap naar integraliteit. We realiseren die 
verbinding vooral op lokaal niveau, dicht bij de burger. 
Uitgaande van de vraag van de burger of signalen uit onderzoek, inventariseert de GGD welke 
partijen in een gebied relevant zijn voor het oplossen of beantwoorden van die vraag. We brengen 
deze partners zo nodig bijeen om samen te werken aan een antwoord. 
 

In het eerder aangehaalde voorbeeld over valpreventie zorgt de GGD, dat de partijen die met 
valpreventie bezig zijn, van elkaars activiteiten op de hoogte zijn. Ze brengt de partijen met elkaar in 
contact. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een huisarts, een fysiotherapeut, een verzorgingshuis, een 
welzijnsorganisatie en iemand van ruimtelijke ordening. 

 
Aansluiting bij wat al bestaat 
De GGD wil zo veel mogelijk aansluiten bij al bestaande activiteiten en structuren voor en met 
ouderen. In eerste instantie binnen de GGD zelf. Buiten de GGD met name die activiteiten en 
structuren uit de Wmo, AWBZ en zorgverzekeraar. 
Zo ontstaat verbinding tussen de publieke gezondheid en (deze) andere sectoren, zoals bijvoorbeeld 
de 1

e
 lijns gezondheidszorg en het welzijn.  

 
Ontwikkelen stedelijk platform 

In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg ontstaan er in 2013 netwerken zorg en 
welzijn ouderen in stadsdelen.  
De GGD initieert het tot stand komen van een stedelijk platform.  
Het doel van dit platform is het uitwisselen van ervaringen opgedaan in de lokale netwerken, het 
signaleren van trends en ontwikkelingen. Het platform brengt de juiste partijen op de hoogte van die 
trends en ontwikkelingen, zodat deze partijen in staat zijn om daar op te reageren. Zo ontstaat in het 
geheel van los georganiseerde netwerken een verbinding die nu nog ontbreekt. 
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8. Welk thema heeft onze prioriteit? 
  
Er zijn veel thema’s, die betrekking hebben op gezondheid van ouderen. Denk bijvoorbeeld aan: 
dementie,  alcohol, veiligheid in en om huis, actieve leefstijl, chronische aandoeningen, vitamine D, 
depressie of eenzaamheid.  
 
De GGD wil in 2013-2015 in haar werkzaamheden voor ouderen prioriteit geven aan het thema 
‘Actieve Leefstijl’.  
Het is een breed thema, waarin naast bewegen, ook voeding, valpreventie en zelfredzaamheid 
passen. Omdat het breed is, willen we onder deze paraplu veel verschillende onderwerpen een plek 
geven. 
 
Een actieve leefstijl voor ouderen is voldoende bewegen en ook maatschappelijk participeren en 
mentaal actief zijn 
Bewegen, als een onderdeel van ‘actieve leefstijl’, vermindert de kans op hartziekten, diabetes, 
lichamelijke beperkingen, het risico op valongevallen, psychisch onwel bevinden en cognitieve 
beperkingen. Bewegen bevordert mede zelfredzaamheid. Ook op hogere leeftijd kan door bewegen 
het functioneren verbeteren. En er liggen kansen. Er bestaat een breed aanbod van 
beweegactiviteiten door onder meer stadsdelen, welzijnsorganisaties, particulieren en eerste lijn. Wij 
willen bij dit aanbod aansluiten met thema’s, die belangrijk zijn voor ‘ouderen’ vanuit het perspectief 
van preventie. Zoals bijvoorbeeld valpreventie of het voorkomen van diabetes. 
Matig en ernstig overgewicht komt veel voor bij ouderen, bij meer dan 50% van de 65+ers bleek uit de 
AGM 2008. Daar staat tegenover dat ook ondervoeding gesignaleerd wordt. Vooral bij zelfstandig 
wonende ouderen die thuiszorg krijgen. 
 
De GGD zal dit thema uitwerken aan de hand van de drie kernfuncties, die in hoofdstuk VII zijn 
beschreven. 
 
Overige vraagstukken 
Ook bij ouderen komen allerlei psycho-sociale problemen veel voor: depressie, angststoornissen, 
eenzaamheid, sociaal isolement. Voor ouderen is psycho-sociaal dus een belangrijk thema. Waar we 
kunnen, zullen we vanuit onze preventietaak graag bijdragen aan het voorkomen van deze 
problematiek. Bijvoorbeeld door onze onderzoeksactiviteiten, binnen de netwerken en het leefstijl 
thema.  Ons accent ligt niet bij het initiëren of uitvoeren van interventies. Er zijn al veel geïndiceerde 
of zorggerichte interventies binnen de GGZ-sector. En ook het welzijnswerk voert interventies uit.  
 
Een ander relevant thema bij ouderen is dementie. Het is nu al een lastig vraagstuk in de 
maatschappij en het vóorkomen van dementie zal door het groeien van het aantal ouderen alleen 
maar toenemen, is de verwachting. In de huidige ontwikkelingen en kennis zijn echter nog weinig 
aangrijpingspunten voor preventie. Wij zullen de ontwikkelingen volgen en onze bijdrage leveren als 
er wel aangrijpingspunten zijn. 
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