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Samenvatting 
 
 
 

 

Preventie in het ouderenbeleid is een prioriteit in het gezond-

heidsbeleid van minister Borst en staatssecretaris Terpstra. Voor 

de beleidsvorming op middellange termijn willen de bewindslie-

den vooral het gebruik en de implementatie van reeds ontwikkelde 

preventie-programma's versterken. Over hoe dat kan, hebben zij 

advies gevraagd aan de voorlopige Raad voor de Volksgezondheid 

en Zorggerelateerde Dienstverlening. 

 

 

Doel van het preventiebeleid voor ouderen is het optimaliseren 

van de lichamelijke, geestelijke en sociale vermogens van oude-

ren, opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig, onafhankelijk en zo 

gezond mogelijk in het leven kunnen staan. Om dit doel te 

bereiken zijn veel verschillende preventieve interventies nodig die 

aangrijpen op verschillende subdoelen. In de eerste plaats is het 

voorkomen van het ontstaan van sommige gezondheidsproblemen 

van belang door bijvoorbeeld vaccinatie en leefstijlbenvloeding. 

Er is geen reden om bij ouderen wat dit laatste betreft een 

fatalistische houding aan te nemen. In de tweede plaats kan er 

gezondheidswinst geboekt worden door vroege opsporing en 

behandeling van sommige gezondheidsproblemen. In de derde 

plaats zijn er interventies nodig die er op gericht zijn 

veranderingen in het gedrag te bewerkstelligen waarmee recidive, 

verergering van of invalidering door bepaalde gezondheidspro-

blemen kan worden voorkomen. 

 

 

Preventie moet succesvol zijn, dat wil zeggen dat het klip en klaar 

duidelijk moet zijn of de ingezette preventieve interventies leiden 

tot het beoogde doel. Dat moet dan ook worden vastgesteld. Het 

begrip 'programmatische preventie' staat voor die preventie-

activiteiten die doelmatig, doelbewust en systematisch worden 

toegepast bij een categorie personen met een specifiek 

risicokenmerk, waarbij het doelgroepbereik wordt gevolgd. Pre-

ventie moet alleen dan programmatisch worden ingevoerd als er 

sprake is van een redelijke kosten-batenverhouding en als er zicht 

is op de effecten die bereikt worden met de gepleegde interven-

tie(s). 
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Het advies Preventie en ouderenzorg gaat na wat er aan preventie 

van de twintig belangrijkste gezondheidsproblemen van ouderen 

gebeurt. Door de feitelijke situatie goed in kaart te brengen, 

ontstaat zicht op de sterke en zwakke kanten in de reeds 

ontwikkelde preventie-programma's. Lacunes worden zichtbaar. 

De feitelijke situatie laat een veelheid aan projecten en activiteiten 

zien die als preventie aan ouderen worden aangeboden (zie 

achtergrondnota 'Stand van zaken preventie en ouderen'). De 

meeste projecten en activiteiten bevinden zich ergens in het 

midden van een continuüm met de twee uitersten 'ad hoc' aan de 

ene kant, en 'programmatische preventie' aan de andere kant.  

 

 

Van programmatische preventie met alle criteria zoals omschreven 

is alleen sprake bij de gezondheidsproblemen influenza en borst- 

en baarmoederhalskanker. Voor alle andere gezondheidsproble-

men, behalve bij angststoornissen en DTP, vinden wel 

preventieprojecten plaats, maar is (nog) geen sprake van 

programmatische preventie. Dat is ook nog niet mogelijk bij elk 

gezondheidsprobleem, gezien de stand van de wetenschap. In de 

komende tijd is het de moeite waard om hard te werken aan het 

verbeteren van de preventie-projecten en activiteiten die plaatsvin-

den. Soms moet dat door middel van het stimuleren van 

ontwikkeling van nieuwe interventies, soms door het verbeteren 

van implementatie, soms door het stimuleren van evaluatie en 

effectmetingsonderzoek. Hoe dat kan gebeuren per 

gezondheidsprobleem, werkt de Raad in dit advies uit.  

 

 

Tevens beveelt de Raad aan dat de overheid ook zelf een lang-

lopend preventieprogramma in de ouderenzorg omschrijft. De 

overheid houdt hiertoe overzicht over de verschillende program-

ma's, projecten en activiteiten per gezondheidsprobleem, benoemt 

prioriteiten, richt faciliterende structuren in om problemen op te 

lossen en zet een tijdsplanning uit.  

 

 

Ten slotte acht de Raad het van belang dat er in de directe 

toekomst wordt gewerkt aan het bevorderen van samenhang, 

zowel inhoudelijk als organisatorisch. Inhoudelijk is de uitdaging 

preventieve interventies te ontwikkelen die bij voorkeur 

aangrijpen op meer gezondheidsproblemen tegelijkertijd. Orga-

nisatorisch is de uitdaging een invulling te vinden voor een vaak 

ontbrekende structuur op lokaal/regionaal niveau waarbinnen de 

diverse preventieve programma's worden ontwikkeld, 

geïmplementeerd en geëvalueerd. Het tot stand komen van 
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dergelijke structuren is ook belangrijk om de brug te slaan tussen 

de preventie-programma's die nationaal worden uitgedacht en die 

lokaal of regionaal worden uitgevoerd. De nationale overheid stelt 

een nationaal preventie-programma voor ouderen vast als 'kader'. 

Binnen dat kader bepalen regio's en gemeenten hun eigen beleid, 

zij kiezen hun eigen prioriteiten die afgestemd zijn op de speci-

fieke kenmerken en gezondheidsproblemen waarmee ouderen in 

hun gebied worden geconfronteerd. 



 Preventie en ouderen 

5 



1 Inleiding 
 
 
1.1 Achtergrond 

 

De staatssecretaris van VWS, mevrouw E. Terpstra, heeft, mede 

namens de minister, de voorlopige Raad voor de Volksgezondheid 

en Zorggerelateerde dienstverlening gevraagd advies uit te 

brengen over de programmatische preventie in de ouderenzorg (zie 

bijlage 1). 

 

 

Preventie is al jaren een prioriteit binnen het volksgezond-

heidsbeleid van de overheid. Recent is deze prioriteit wederom 

bevestigd in de nota 'Gezond en wel', waarin preventie een 

belangrijke plaats inneemt. Sinds een tiental jaren is daarbij de 

aandacht niet alleen gericht op de algemene bevolking en op 

jongeren als specifieke doelgroep voor preventie, maar ook op 

ouderen. De geleidelijke veroudering van de bevolking heeft grote 

invloed op de gezondheidstoestand in het algemeen. In de 

Volksgezondheidstoekomstverkenning (VTV, 1993) is berekend 

dat het aantal mensen met chronische aandoeningen de komende 

twintig jaar zal toenemen met tussen de 25% en 40% (1,4% per 

jaar). Uiteindelijk zal voor velen de ouderdom toch met gebreken 

komen, met name voor de mensen boven de tachtig jaar. 

Ouderen als specifieke doelgroep 

 

In de nota 'Gezond en wel' stellen de minister en de staatssecretaris 

dat het huidige volksgezondheidsbeleid in eerste instantie gericht 

moet zijn op het verlengen van de gezonde levensverwachting, 

maar dat ook winst in ongezonde jaren het nastreven waard is. In 

aanmerking genomen dat op latere leeftijd de kans op chronische 

aandoeningen groter is, en bij vermijding van de ene ziekte de 

kans op 'vervangende ziekten' stijgt, zal preventie van deze 

aandoeningen de gezondheidszorg niet echt goedkoper maken. De 

verbetering van de gezondheid en het welbevinden rechtvaardigen 

echter de verdere uitbouw van de preventieve en curatieve 

mogelijkheden (Gezond en wel, pag.20). Een groot aantal van de 

in deze nota genoemde speerpunten in het preventiebeleid is dan 

ook - mede - gericht op ouderen. 

 

 

Binnen het ouderenbeleid is in de afgelopen periode de aandacht 

voor preventieve aspecten sterk toegenomen. In het recente 

verleden zijn in twee nota's de preventieve aspecten in 

Voorkom verlies van levenskwaliteit 

het ouderenbeleid verkend: 'Veroudering en preventie' (1989, 

gekoppeld aan het ontwerp-Kerndocument) en 'Preventie en 

veroudering' (1990, gekoppeld aan de nota 'Ouderen in tel'). De 

Voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid schrijft in zijn advies 
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'Meer vermogen, advies over preventie en ouderen' in maart 1995 

dat er sprake is van een verschuiving van doelen in het 

preventiebeleid ten aanzien van ouderen. Traditionele 

preventiedoelen zoals het voorkomen van gezondheidsproblemen 

en ziekten, moeten worden aangevuld met doelen als het 

voorkomen van verlies aan levenskwaliteit en zelfredzaamheid. 

Het doel van het preventiebeleid voor ouderen is het optimaliseren 

van de lichamelijke, geestelijke en sociale vermogens van oude-

ren, opdat zij zich zo lang mogelijk zelfstandig kunnen handhaven 

en kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.  

 

 

1.2 Adviesvragen 

 

Dit advies geeft antwoord op de volgende beleidsvragen:  

1 In welke mate worden preventie-activiteiten voor ouderen ad-

hoc uitgevoerd en in welke mate in de vorm van preven-

tieprogramma's?  

2 Hoe en in welke mate kunnen preventie-activiteiten voor 

ouderen die nu ad-hoc worden uitgevoerd tot preventiepro-

gramma's ontwikkeld worden?  

3 Hoe kan het gebruik en de implementatie van preventiepro-

gramma's voor ouderen worden bevorderd en welke preven-

tieprogramma's lenen zich hier het meest voor? 

4 Zijn er op het gebied van de gezondheid van ouderen nog 

onontgonnen terreinen die zich lenen voor interventie in de 

vorm van programmatische preventie? 

5 Hoe kan het ministerie de komende jaren met de beschikbare 

beleidsinstrumenten het preventiebeleid voor ouderen, zoals u 

dat aanbeveelt op basis van de beantwoording van de eerste vier 

vragen, ten uitvoer brengen?  

De staatssecretaris legt de nadruk op de tweede en de derde vraag. 

Zij verzoekt de Raad in het bijzonder aandacht te besteden aan 

preventie van psychische en geriatrische problemen bij ouderen. 

 

 

Daarnaast hebben de bewindslieden behoefte aan een nadere 

verkenning van de wenselijkheid en mogelijke functie en opzet 

van een (experiment met een) 'consultatiebureau' voor ouderen. 

 

 

1.3 Beleidskader   

 

In het advies 'Meer vermogen, advies over preventie en ouderen' 

schetst de Voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid een algemeen 

beleidskader op het gebied van preventie en ouderen. Belangrijke 

Centrale uitgangspunten 
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elementen van dit beleidskader benoemt de staatssecretaris in de 

adviesaanvraag:  

- het voorkomen van verlies aan levenskwaliteit bij ouderen;  

- het opsporen en bereiken van kwetsbare (groepen) ouderen;  

- het hanteren van de functionele status van ouderen in plaats van 

de kalenderleeftijd;  

- een betere afstemming en samenwerking binnen de zorg- en 

welzijnssector én tussen deze sectoren en andere maatschappe-

lijke sectoren. 

Deze elementen zijn centrale uitgangspunten bij preventieve 

activiteiten die zich specifiek richten op ouderen en worden als 

zodanig gehanteerd in dit advies. 

 

De Raad voor het Gezondheidsonderzoek (RGO) bracht eind april 

1996 advies uit over de prioriteiten voor wetenschappelijk 

onderzoek voor preventie binnen de zorgsector. De Ziekenfonds-

raad (ZFR) publiceerde in diezelfde periode een nota over de 

organisatie en de financiering van preventie-activiteiten in de 

volksgezondheid. Ook de Gezondheidsraad (GR) heeft diverse 

adviezen uitgebracht op het terrein van preventie, bijvoorbeeld 

rondom het voorkomen van onjuist medicijngebruik en 

osteoporose.  

 

 

In dit advies zal de Raad waar mogelijk gebruik maken van en 

verwijzen naar de adviezen van de eerder genoemde Raden. 

 

 

 

1.4 Werkwijze en opbouw 

 

Het voorbereidingstraject is opgesplitst in twee fasen. In de eerste 

fase is informatie verzameld over de feitelijke situatie van de 

afgelopen tien jaar op het terrein van de preventieprogramma's en -

activiteiten voor ouderen. Tevens is nagegaan welke 

mogelijkheden er zijn in de nabije toekomst voor programmati-

sche preventie in de ouderenzorg. Het materiaal uit deze fase van 

gegevensverzameling is gecomprimeerd weergegeven in bijlage 4. 

Ter verantwoording en voor de geïnteresseerde lezer wordt dit 

materiaal als separate publikatie tegelijkertijd met het advies 

uitgebracht onder de titel 'Stand van zaken 

 

preventie en ouderen'. In de tweede fase is voor weging van de 

informatie uit de eerste fase en ten behoeve van de voorbereiding 

van het advies een commissie van onafhankelijk deskundigen 

ingesteld, onder voorzitterschap en vice-voorzitterschap van res-

pectievelijk de Raadsleden mevrouw prof.dr. B. Meyboom-de 
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Jong en mevrouw prof.dr. S.P. Verloove- 

Vanhorick. In bijlage 3 is de samenstelling van de commissie 

opgenomen. 

 

In hoofdstuk 2 van dit advies is de noodzakelijke kennis over 

preventietermen bijeengebracht en wordt het terrein afgebakend. 

Hoofdstuk 3 geeft de probleemanalyse weer, in dit hoofdstuk -

wordt voor de 'top 20' van gezondheidsproblemen naar een beoor-

deling van preventieve mogelijkheden toegewerkt. Vervolgens 

worden daaruit in hoofdstuk 4 de antwoorden op de adviesvragen 

en in hoofdstuk 5 de aanbevelingen afgeleid.  

Leeswijzer 
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2 Terrein, begrippen en perspectief 
 
 
2.1 Terreinafbakening 

 

Essentieel is dat in het preventiebeleid bij ouderen traditionele 

preventiedoelen worden aangevuld met doelen als het voorkomen 

van verlies van zelfredzaamheid en aan gezondheid gerelateerde 

levenskwaliteit. Dit betekent dat maatregelen die tot doel hebben 

de gezondheid te bewaken en te bevorderen door ziekte en 

gezondheidsproblemen te voorkomen, vergezeld moeten gaan van 

maatregelen die zorgafhankelijkheid minimaliseren, bijvoorbeeld 

door zelfzorg te bevorderen en de mantelzorg te ondersteunen.  

 

 

Een nadere begripsbepaling en terreinafbakening is noodzakelijk. 

Immers, voorkomen moet worden dat het preventiebeleid dermate 

opgerekt wordt dat het te zeer synoniem wordt aan het algemene 

zorgbeleid. Anderzijds is een te strikte invulling van het 

preventiebeleid in de zin van het voorkomen van ziekten onge-

schikt, omdat dit voor ouderen vaak niet (meer) genoeg is. Behal-

ve duidelijkheid over de inhoud van het preventiebegrip, is ook 

een nadere afbakening van het terrein nodig dat dit advies 

bestrijkt. 

 

 

Het advies beperkt zich tot:  

 

1 Die problemen die ouderen ondervinden in hun gezondheid die 

zich lenen voor een preventieve aanpak; de problemen die 

ouderen ondervinden doen zich voor op het lichamelijke, 

geestelijke en sociale vlak. Met name de problemen in het 

lichamelijk en geestelijk functioneren staan in dit advies 

centraal. Problemen in het sociale functioneren worden 

meegenomen voorzover ze van doorslaggevend belang geacht 

kunnen worden voor de problemen in het lichamelijk en 

geestelijk functioneren. 

Gezondheidsproblemen van ouderen 

 

2 Die preventieve interventies die doelen dienen die binnen de 

competentie van het ministerie van VWS vallen; dat betekent 

dat onder andere het verbeteren van de inkomenspositie van en 

de openbaar vervoersmogelijkheden voor ouderen buiten het 

bereik van dit advies vallen. Per probleem is een doelbepaling 

nodig: gaat het om het voorkomen van gezondheidsproblemen 

en ziekten, om het voorkomen van de 
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 gevolgen van die ziekten of om het voorkomen van verlies van 

aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en zelfred-

zaamheid? Is er (altijd) sprake van één doel, of kunnen het 

combinatie(s) van doelen zijn? In dit advies wordt dit per pro-

bleemgebied uitgewerkt. 

 

 

3 Die preventieve interventies die ongevraagd zijn; 'ongevraagd' 

wil zeggen dat men niet om de specifieke preventieve 

interventie vraagt, zoals men doorgaans wel om zorg vraagt. 

Preventie wordt meestal ongevraagd aangeboden. Hierbij is 

voorzichtigheid geboden, niet alleen wat betreft de kwaliteit van 

preventieprogramma's, maar ook wat betreft de aanvaard-

baarheid bij de bevolking(sgroepen) waar het om gaat. De over-

heid heeft op dit terrein een specifieke verantwoordelijkheid. 

Ongevraagde interventies dienen alleen dan plaats te vinden als 

er criteria voor hun succes zijn geformuleerd. Deze criteria voor 

succes kunnen divers zijn. Differentiatie hierbinnen is 

raadzaam. De succescritera hangen samen met de mate waarin er 

kennis voorhanden is over het precieze verloop van oorzaak- en 

gevolgrelaties tussen ingezette preventieve interventies en 

beoogde doelen van de interventies. Preventie dient alleen 

programmatisch te worden ingevoerd als er aan de vooraf gefor-

muleerde succescriteria is voldaan. 

 

 

 

2.2 Begripsomschrijving 

 

 

Primaire preventie, in de zin van het voorkomen van het ontstaan 

van ziekten, is bij ouderen maar beperkt mogelijk. De meest 

gebruikte interventies zijn hier vaccinatie (griep) en leefstijlbe-

nvloeding om de gezondheid te bevorderen en beschermen. Voor 

veel ziekten die zich op oudere leeftijd manifesteren, is leef-

stijlbeïnvloeding veel eerder in de levensloop geboden. Dit geldt 

in het algemeen voor ziekten waarop stoppen met roken, meer 

bewegen en het aanleren van gezonde voedingsgewoonten een 

gunstig effect hebben. Hoe eerder men daarmee begint, hoe beter 

voor de algehele gezondheidstoestand. Dat neemt niet weg dat ook 

hier geldt: beter laat dan nooit. Er is geen reden om bij ouderen 

een fatalistische houding aan te nemen. Het stoppen met roken, 

gezonder eten en (meer) bewegen hebben ook positieve effecten 

op de gezondheidstoestand van ouderen. Ter voorkoming van 

sommige ziekten en aandoeningen heeft het wel degelijk zin om 

op oudere leeftijd alsnog over te gaan op andere leefgewoonten. 

Het ontstaan van gezondheidspro-

blemen voorkomen 
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Secundaire preventie betekent het opsporen van een ziekte of 

risicofactor, voordat de 'patint' zich daarvan bewust is, met het 

doel vroege behandeling mogelijk te maken. Dit kan ook van 

belang zijn bij ouderen. Met behulp van bevolkingsonderzoek, 

screening, door case-finding of door training van hulpverleners 

kan gericht voor bepaalde ziekten preventie worden ingezet bij 

ouderen. Bij secundaire preventie speelt ook voorlichting een rol. 

Vroeg opsporen en behandelen 

 

Voor het bepalen of screening wel of geen bruikbare en verant-

woorde vorm van secundaire preventie is, hebben Wilson & 

Jungner criteria ontwikkeld: 

1  Het moet een belangrijk gezondheidsprobleem betreffen; 

2  Er moet een algemeen aanvaarde behandelwijze voor de 

ziekte bestaan; 

3  Voorzieningen voor diagnose en behandeling van de ziekte 

moeten beschikbaar zijn; 

4  Er moet een herkenbaar latent stadium van de ziekte be-

staan; 

5  Er moet een geschikte test of onderzoeksmethode voor het 

bevolkingsonderzoek bestaan; 

6  De test moet aanvaardbaar zijn voor de bevolking; 

7  Het natuurlijk beloop van de ziekte moet bekend zijn; 

8  Er moet een duidelijk beleid zijn ten aanzien van wie er als 

patiënt behandeld moet worden; 

9  De kosten van bevolkingsonderzoek (inclusief die van 

behandeling van opgespoorde patiënten) moeten in 

redelijke verhouding staan tot de beschikbare fondsen voor 

de volksgezondheid; 

10 Bevolkingsonderzoek moet een continu proces zijn en geen 

eenmalig project (Wilson en Jungner 1968). 

 

Deze criteria blijken in praktijk goed bruikbaar om na te gaan of 

bevolkingsonderzoek bij sommige ziekten een geschikte 

interventie is. Om te bepalen of bevolkingsonderzoek ook bij 

preventie van psychische problematiek zinvol is, lijken deze 

criteria minder geschikt. Dit hangt onder andere samen met de 

stand van de wetenschap. Sommigen zeggen op basis hiervan dat 

de tijd (nog) niet rijp is voor bevolkingsonderzoek naar bepaalde 

psychische problematiek, anderen suggereren dat een andere set 

criteria voor de geestelijke gezondheidszorg gewenst is. 
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Tertiaire preventie is geen preventie in de zin van het voorkomen 

van ziekten. De term staat voor die interventies waarmee recidive, 

verergering van of invalidering door reeds opgetreden ziekten 

voorkomen worden. Het is met name deze preventie die tot doel 

heeft de lichamelijke, geestelijke en sociale vermogens van 

ouderen te optimaliseren, opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig en 

onafhankelijk in het leven kunnen staan. De interventies zijn er 

dan ook meestal op gericht veranderingen in het gedrag te 

bewerkstelligen. 

Gedragsveranderingen bewerkstelli-

gen 

 

Collectieve preventie wordt hier begrepen als die preventie 

waarvoor de overheid verantwoordelijk is op grond van haar taken 

zoals geformuleerd in onder andere de Wet op de Collectieve 

Preventie Volksgezondheid (WCPV) en de Wet Bestrijding Infec-

tieziekten en Opsporing van Ziekte-oorzaken 

(WBIOZ). Deze twee wetten dragen allebei de collectieve 

preventie op aan de gemeenten.  

 

 

Programmatische preventie wil zeggen dat een preventie-activiteit 

doelmatig, doelbewust en systematisch wordt toegepast bij een 

categorie personen met een specifiek risicokenmerk, waarbij het 

doelgroepbereik wordt gevolgd.  

Preventie moet alleen dan programmatisch worden ingevoerd als 

er sprake is van een redelijke kosten-batenverhouding en als er 

zicht op is dat gewenste effecten bereikt worden met de gepleegde 

interventie(s). Met name deze laatste formulering geeft aanleiding 

tot veel misverstanden. De effectiviteit van sommige interventies 

laat zich immers gemakkelijker aantonen dan die van andere. Het 

lijkt makkelijker om in een langlopend onderzoek te bepalen of de 

mortaliteit in geval van bepaalde ziekten onder invloed van 

vaccinatie is verminderd dan om vast te stellen of er door deelna-

me in een groep om vereenzaming tegen te gaan sprake is van een 

toename van de zelfredzaamheid en meer kwaliteit van leven. 

Hierbij is het heel ingewikkeld om de doorslaggevende variabe-

le(n) te bepalen: was bijvoorbeeld de deelname aan de anti-

eenzaamheidgroep bij de RIAGG doorslaggevend voor de 

toename in zelfredzaamheid, of kan die toename aan iets anders 

worden toegeschreven?  

In de nota 'Preventiebeleid voor de volksgezondheid, praktische 

keuzen voor de jaren negentig', schrijft de toenmalige 

bewindspersoon dat bij programmatische preventie alleen 

preventieve interventies in aanmerking komen die "...effectief, 

aanvaardbaar en efficiënt zijn gebleken" (VWS 1993, p.26). De 

Preventie van bewezen waarde 
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overheid zegt in recente beleidsnotities over preventie uit te gaan 

van deze criteria, onder andere om te bepalen of preventie voor 

structurele financiering in aanmerking komt. 

 

De door VWS gebruikte termen 'effectief', 'aanvaardbaar' en 

'efficint' verdienen een nadere invulling. Door deze criteria 

concreet te maken door per interventie te omschrijven wat er 

precies nodig is voor succesvolle preventie in termen van succes-

criteria, kan er volgens de Raad meer recht worden gedaan aan de 

benodigde differentiatie. Wanneer spreken we van een succesvolle 

preventieve interventie? Een criterium voor succes hangt altijd ten 

nauwste met het doel samen: het is een nader gespecificeerde 

doelformulering. Succescriteria kunnen per probleemgebied ver-

schillend zijn. Mogelijke succescriteria zijn:  

- een gezondheidswinst van x% bij de doelgroep; 

- voorkomen van een bepaalde ziekte bij een bepaalde risico-

groep; 

- een bereik van x% van de doelgroep in een bepaald gebied; 

- een minimum groepsgrootte van x personen; 

- een doelgroepbereik gericht op ten minste x% mensen uit de 

lage sociaal economische klasse, alleenstaanden en allochtonen; 

- een verbetering van de kwaliteit van leven bij x% van de 

doelgroep; 

- een gedragsverandering ten aanzien van (bijvoorbeeld) het 

medicijngebruik of het bezoek aan de tandarts: x% van de 

ouderen laat de medicijnen regelmatig screenen door de 

apotheek; x% van de prothese-dragende ouderen gaat regelmatig 

naar de tandarts; 

- het realiseren van een adequate aansluiting van vraag en aanbod 

door aandacht voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe 

interventies voor bepaalde problemen; 

- het ontstaan van netwerken in de (preventieve) zorg voor 

ouderen op lokaal niveau. 

Succescriteria benoemen 

 

Individuele of casuïstische preventie vindt plaats als de preventie 

niet als een programma aan een omschreven doelgroep wordt 

aangeboden, maar aan een individu door een hulpverlener 

(bijvoorbeeld door een arts of een verpleegkundige). Aan deze 

vormen van preventie besteedt dit advies slechts zijdelings aan-

dacht omdat de adviesaanvraag er niet over gaat.  
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2.3 Perspectief  

 

De terreinafbakening en begripsomschrijving die de Raad voor 

ogen staat, is probleem- en oplossingsgeoriënteerd: allereerst 

wordt geanalyseerd welke belangrijke gezondheidsproblemen bij 

ouderen zich mogelijk lenen voor een preventieve aanpak. 

Aanpak Raad 

 

Daarna staat de vraag centraal hoe deze problemen te voorkomen 

zijn; eerst wordt per probleem bekeken wat er dan precies voorko-

men moet/kan worden: is dat bijvoorbeeld doofheid, of zijn dat de 

gevolgen van vereenzaming die uit de doofheid voort (kunnen) 

vloeien? Als het doel van de preventie bepaald is, ontstaat meer 

zicht op de meest geëigende interventie, zoals vaccinatie, 

screening, huisbezoek of een verbetering van de samenwerking in 

de zorg. Op deze wijze wordt voor een aantal gezondheidspro-

blemen systematisch bekeken hoe aan preventie in de ouderenzorg 

gestalte gegeven kan worden. Door deze gewenste situatie naast de 

feitelijke situatie te leggen, ontstaat zicht op de antwoorden op de 

beleidsvragen. 

 

 

De Raad realiseert zich dat in de praktijk de problematiek van 

ouderen bijna altijd complex is in de zin dat ouderen vaak meer 

gezondheidsproblemen tegelijk hebben en dat de gezondheidspro-

blemen ook zelden de enige problemen zijn waarmee ouderen te 

maken hebben. Problemen in de gezondheid gaan immers vaak 

samen met problemen in de financiële situatie, in het welzijn en in 

de woonsituatie. Daarbij komt dat voor preventieve interventies in 

het algemeen geldt dat mensen met een hogere sociaal-economi-

sche status (SES) er meer gebruik van maken dan mensen met een 

lagere SES. Gezien de te bereiken doelen zou dat echter beter 

andersom kunnen zijn: de gezondheidssituatie van mensen met 

een lage SES is immers slechter dan die van mensen met een hoge 

SES. 
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3 Probleemanalyse 
 
 
3.1 Financiering van preventie 

 

De financieringsbronnen van preventie zijn voornamelijk de 

Rijksbegroting, de Ziekenfondswet, de AWBZ en het Gemeen-

tefonds. In het kader van de Wet Collectieve Preventie Volks-

gezondheid is met ingang van 1 januari 1989 de financiering van 

de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en) geheel in 

handen komen te liggen van de gemeenten. Het is moeilijk 

traceerbaar wat GGD'en besteden aan preventie ten behoeve van 

ouderen; dat wordt nergens systematisch bijgehouden. Het NIGZ 

registreert wel alle gedragsgerichte activiteiten van de GGD'en.  

 

 

Op 13 oktober 1994 heeft de minister van VWS haar standpunt 

over het advies van de Ziekenfondsraad inzake financiering van 

preventie aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt (VWS 1994). 

Hierin worden de verantwoordelijkheden voor de financiering van 

preventie aangegeven. De financiering van onderzoek en ont-

wikkeling van preventie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van de rijksoverheid en de ZFR. Preventie uitgevoerd door de 

individuele beroepsbeoefenaren behoort tot de reguliere zorg en 

valt daardoor in de bestaande ziektekostenverzekering. De 

financiering van programmatische preventie komt soms voor 

rekening van de overheid (rijk en gemeenten) en soms voor reke-

ning van de ziektekostenverzekeraars. De financiering is soms 

structureel en soms is er een gerichte (stimulerings)subsidie voor 

in het leven geroepen.  

 

Verantwoordelijkheid voor de 

financiering 

Over deze laatste vorm van financiering heeft de ZFR zeer onlangs 

een nota uitgebracht waarin hij de minister aanbeveelt de Wet 

Financiering volksverzekeringen (WFv) te wijzigen (ZFR 1996). 

Deze wetswijziging maakt het mogelijk voorwaarden te stellen aan 

cordinatie, kwaliteitsbewaking en effect-evaluatie waaraan de 

uitvoerders van preventie-activiteiten moeten voldoen. Het 

departement, dat verantwoordelijk is voor uitvoering, regie en 

controle van programmatische preventie, moet goed zicht houden 

op de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd. Dat is niet 

eenvoudig; de afstemming ontbreekt nogal eens tussen door de 

overheid op landelijk niveau geïnitieerde en gefinancierde 

preventieprogramma's en de uitvoering ervan op het regionale 

en/of lokale niveau. Een problematiserende factor hierbij is dat de 
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verhoudingen tussen het landelijke (het ministerie en de 

intermediaire organisaties) en het regionale/lokale niveau (de 

instellingen die preventieprogramma's uitvoeren) op het terrein 

van preventie niet altijd duidelijk zijn. Dat kan bedreigend zijn 

voor de coördinatie, de kwaliteitsbewaking en de effectevaluatie. 

 

Uit de VWS-begroting worden projecten gefinancierd voor 

bijvoorbeeld gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, Aids- en 

SOA-preventie, GGZ-preventie en verslaving, preventie voor 

ouderen en gezondheidsbescherming. Het preventiebeleid voor 

ouderen is een aanvulling op het algemene beleid. De uitvoering 

van het preventiebeleid voor ouderen vindt voornamelijk plaats via 

het financieren van projecten, experimenten en onderzoek. Zo 

ging in 1995 de aandacht uit naar voorlichting op het gebied van 

depressie, ondersteunende activiteiten ten behoeve van verzorgen-

den van ouderen en veiligheid in en om de woning. In 1996 gaat 

de aandacht met name uit naar het terugdringen van verkeerd 

medicijngebruik, preventie van vereenzaming en preventie van 

ouderenmishandeling.  

 

 

 

3.2 Intermediaire organisaties  

 

Voor het onderzoek, de ontwikkeling en de implementatie van 

preventieprogramma's voor ouderen is de bijdrage van verschil-

lende intermediaire organisaties van belang. Met het rapport van 

de Raad voor Gezondheidsonderzoek 'Prioriteiten voor preventie-

onderzoek' (RGO 1996) ter beschikking als uitgangspunt, zal het 

noodzakelijke innovatieve, effect- en implementatieonderzoek ter 

hand moeten worden genomen. Sturing kan    -op geleide van 

VWS- door ZorgOnderzoek Nederland (ZON) gerealiseerd wor-

den, waarbij de uitvoering bij universitaire en niet-universitaire 

wetenschappelijke instituten kan liggen, zoals het NIVEL, NIGZ, 

TNO-PG, NcGv/LOP en NPI. De richting en de prioriteiten voor 

dit onderzoek zijn in het bedoelde RGO-rapport aangegeven. 

 

 

Onderzoekssturing en -stimulering op zich zijn echter niet 

voldoende: ook aan de praktische ontwikkeling van programma's 

en aan doelgerichte implementatie daarvan zal de nodige aandacht 

besteed moeten worden. Instituten die hierin op het 
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terrein van de preventie voor ouderen een rol kunnen vervullen 

zijn de SCV, het NIZW, het NIGZ, de NcGv/LOP en TNO-PG.  

 

 

In hun huidige werkzaamheden wordt door deze organisaties al het 

nodige gedaan. De meest wenselijke rol van deze intermediaire 

organisaties in het onderzoek, de ontwikkeling en implementatie 

van preventieprogramma's voor ouderen zou verder versterkt en 

aangestuurd moeten worden, mede op basis van de aanbevelingen 

van dit advies. 

Aansturing 

 

De hier genoemde intermediaire organisaties opereren allemaal op 

landelijk niveau. Op regionaal/lokaal niveau ontbreekt echter vaak 

een structuur waarin aandacht aan de preventie voor ouderen be-

steed wordt. Samenhang op regionaal of lokaal niveau komt alleen 

tot stand als de diverse betrokkenen er het nut van inzien. Dit is 

onvoldoende. 

 

 

 

3.3 Gezondheidsproblemen  

 

Ten behoeve van de advisering zijn die gezondheidsproblemen 

voor ouderen in kaart gebracht die zich lenen voor een preventieve 

aanpak. Met 'gezondheidsproblemen' worden stoornissen, 

beperkingen en handicaps bedoeld. 

 

 

Bij de samenstelling van de onderstaande lijst is - uitgaande van 

de bovenstaande terreinafbakening - allereerst gebruik gemaakt 

van de bestaande literatuur. Relevante aandoeningen en ge-

zondheidsproblemen bij ouderen, nu en in de directe toekomst, en 

de beperkingen die deze aandoeningen met zich meebrengen in het 

dagelijks leven, zijn recent geïnventariseerd in de VTV 1993, en 

door Van den Bos (van den Bos 1995). Daarnaast zijn de 

mogelijkheden van preventie voor een aantal van deze aandoe-

ningen, waarbij vaak ook de determinanten van deze 

gezondheidsproblemen bekend moeten zijn, recent in kaart 

gebracht door het Focal Point Preventie Chronische Ziekten 

(RIVM 1995).  

 

 

Deze lijst is vervolgens voorgelegd aan een aantal deskundigen op 

het terrein van de preventie en de ouderenzorg, en op basis van 

hun opmerkingen aangepast. Ten slotte heeft de voorberei-

dingscommissie de lijst van commentaar voorzien en heeft de 

Raad hem in de onderstaande vorm vastgesteld. De Raad is van 
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mening dat de onderstaande lijst de 'top 20' is van de meest re-

levante gezondheidsproblemen van ouderen nu en in de directe 

toekomst die zich lenen voor een preventieve aanpak. 

 

 

Een aandoening ligt ten grondslag aan een stoornis. 'Stoornis' wijst 

op het uitvallen of slecht functioneren van organen of ledematen. 

Stoornissen kunnen leiden tot beperkingen in het uitoefenen van 

allerlei activiteiten als individu. De term 'handicap' verwijst naar 

de sociale gevolgen die de patint ondervindt van stoornissen en 

beperkingen. 

 

 

A Aandoeningen/stoornissen: 

1  griep;  

2  difterie, tetanus en polio;  

3  diabetes type II;  

4  hart- en vaatziekten;  

5  kanker van baarmoederhals, borst of prostaat;  

6  osteoporose;  

7  depressie / suïcide; 

8  dementiesyndroom; 

9  angststoornissen; 

 

B (Functie)beperkingen en handicaps op het terrein van: 

10 horen; 

11 zien; 

12 gebitsproblematiek; 

13 mobiliteit, inclusief immobiliteit (decubitus); 

14 continentie; 

15 medicijngebruik; 

16 veiligheid (alarmering, preventie ongevallen); 

17 hygiëne; 

18 zelfredzaamheid en zelfzorg; 

19 sociaal netwerk (vereenzaming en sociaal isolement); 

20 ouderenmishandeling. 

 

 

 

3.4 Factoren en interventies 

 

Het advies 'Meer vermogen, een advies over preventie en ouderen' 

van de voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid, hanteert een lijst 

van factoren die van invloed zijn op de gezondheid en de 

zelfredzaamheid van ouderen. Deze factoren zijn van belang, 

omdat ze aangrijpingspunten voor preventie bieden; ze zijn ter 
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illustratie opgenomen als bijlage 5. 

 

Toegespitst op de gezondheidsproblemen van ouderen en de te b-

envloeden factoren, en uitgaande van de terreinafbakening, komen 

de volgende interventies in aanmerking: 

- gezondheidsvoorlichting en -opvoeding; 

- vaccinatie; 

- screening en case finding; 

- stimuleren van lichamelijke activiteit; 

- (re-)activering door stimuleren van sociaal actief blijven en 

stimuleren van zelfzorg; 

- ondersteuning mantelzorg; 

- systematisch huisbezoek bij risicogroepen; 

- het treffen van voorzieningen in de woning (woning aanpassing, 

alarmeringssystemen en andere technologische hulpmiddelen); 

- preventief groepswerk; 

- deskundigheidsbevordering van hulpverleners; 

- zorgbemiddeling; 

- het verbeteren van de samenwerking en afstemming van de 

hulpverleners. 

Sommige van deze interventies zijn eenmalig, andere moeten 

regelmatig herhaald worden, maar soms is ook een continue inzet 

vereist. 

 

 

 

3.5 Conclusies per gezondheidsprobleem en hun kansen 

voor programmatische preventie 

 

De feitelijke situatie is in grote lijnen in kaart gebracht. Er zijn 

projecten en activiteiten geïnventariseerd die als preventie aan 

ouderen worden aangeboden. Er is nagegaan welke mogelijkheden 

er zijn voor programmatische preventie in de ouderenzorg in de 

toekomst. Een uitgebreide weergave van projecten en activiteiten 

en van de toekomstmogelijkheden is opgenomen in de achter-

grondnota 'Stand van zaken preventie en ouderen'.  

 

Er is daarbij een grote variatie aan projecten en activiteiten 

gevonden. Zo zijn er grootschalige, langlopende onderzoeken, 

vaccinatieprogramma's, voorlichtingsactiviteiten, veiligheidspro-

jecten, projecten ter ondersteuning van de mantelzorg, woon-

zorgprojecten, etc. Er vindt dus een veelheid aan activiteiten plaats 

die zich slechts moeilijk onder een noemer laat brengen. De 

meeste projecten en activiteiten bevinden zich op het continuüm 

van ad hoc tot programmatische preventie ergens in het midden.  

Veel verschillende projecten 

Welke veranderingen van de bestaande situatie zijn gewenst? In Gewenste verandering 
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bijlage 4 is systematisch per probleemgebied beschreven wat er 

aan preventie gebeurt en welke verbeteringen wenselijk zijn: is dat 

meer of andersoortig onderzoek, ontwikkeling of implementatie? 

Hieronder vatten we samen welke stappen per probleemveld nodig 

zijn. In hoofdstuk 4 maken we een selectie uit deze aanbevelingen, 

voorzien van een beargumenteerde prioriteitenstelling. 

 

influenza  

Op dit moment worden ouderen met een verhoogd risico via de 

huisarts gevaccineerd. Er bestaat (nog) geen consensus over de 

wenselijkheid om alle mensen die ouder zijn dan 65 jaar te vacci-

neren tegen influenza. Totdat deze consensus is bereikt, is het zaak 

de inspanningen te continueren om het bereik van de risicogroepen 

onder ouderen te optimaliseren. 

Iedereen uit de risicogroep een 

griepprik 

 

DTP-vaccinatie  

Blijkens recente rapportages van de Gezondheidsraad is er geen 

aanleiding tot DTP-vaccinatieprogramma's voor ouderen. Dat 

onderschrijft de Raad. 

Ontwikkelingen volgen 

 

diabetes mellitus type II  

Voor ontwikkelingen op het gebied van screening is aansluiting bij 

de aanbevelingen van de Gezondheidsraad en de Raad voor het 

Gezondheidsonderzoek voor de hand liggend. Daarnaast kunnen 

de tertiaire preventiemogelijkheden voor ouderen worden 

geïntensiveerd. Speciale aandacht is geboden voor het 

doelgroepbereik (worden ook allochtone ouderen en ouderen met 

een lage SES voldoende bereikt) en voor een toesnijding van de 

diabeteseducatie op ouderen. Bij tertiaire preventie dienen ook, 

door goede metabole instelling en regelmatige controle, ernstige 

complicaties als blindheid en amputaties zoveel mogelijk 

uitgesteld dan wel voorkomen te worden. 

Tertiaire preventie verbeteren 

 

hart- en vaatziekten  

Ook bij ouderen is primaire preventie door het beïnvloeden van 

risicovolle leefstijlfactoren zinvol. De secundaire preventie kan 

verbeterd worden door een adequate opsporing en behandeling 

van de risicofactoren systolische hypertensie en atriumfibrilleren. 

Gezondheidswinst lijkt in dit geval haalbaar. Er is ook nog winst 

te behalen door het intensiveren van nazorg en door het be-

nvloeden van gedragsverandering na cardio- en cerebrovasculaire 

incidenten. 

Risicofactoren beter opsporen 

borstkanker  

Er is vooralsnog geen aanleiding om screening ook voor vrouwen Iedereen moet meedoen 
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boven de 70 jaar toegankelijk te maken. De inspanningen om de 

doelgroep te bereiken (met name de oudere alleenstaande 

vrouwen) moeten geïntensiveerd worden. 

 

baarmoederhalskanker  

In het bevolkingsonderzoek wordt de hoogste risicogroep (vrou-

wen met een lage SES, dit zijn veel oudere vrouwen) niet goed 

bereikt. Meer aandacht dient uit te gaan naar het bereiken van die 

doelgroep. De organisatie van de screeningen is divers. In zeven-

tien regio's zijn aparte systemen opgezet om de bevolkingsonder-

zoeken uit te voeren. Het gebeurt dus overal anders. De ZFR advi-

seert in een recent uitgebrachte nota de overheid een 

wetswijziging voor deze problematiek. Het is zaak dat VWS blijft 

toezien op de implementatie en de effectmeting door meer unifor-

miteit in uitvoering en cordinatie. 

Uniformiteit gewenst 

 

prostaatkanker  

Naar de mogelijkheden van screening van prostaatkanker wordt 

momenteel onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek 

moeten worden afgewacht en afhankelijk daarvan kunnen 

vervolgstappen worden gezet (zie ook RGO). 

Vervolgstappen nodig 

 

osteoporose  

Er vinden momenteel circa zeventien onderzoeksprojecten plaats 

naar de effecten van botmetingen en hormoonsuppletie. Bij 

gunstige resultaten kunnen botdichtheidsmetingen in de toekomst 

mogelijk als screeningsmethode worden gebruikt. Afstemming van 

de onderzoeken, hun resultaten en benodigd vervolgonderzoek is 

geboden. Wat tertiaire preventie betreft, is het van belang bewe-

gingsprogramma's (gericht op belasting van de botten) te 

ontwikkelen voor ouderen, in het bijzonder voor patinten met een 

verhoogd risico of bij wie de diagnose osteoporose is gesteld. 

Goede evaluatie is noodzakelijk. De overheid moet een voortrek-

kersrol vervullen in het evalueren van bewegingsprogramma's die 

verergering kunnen voorkomen. Primaire preventie zal op jongere 

leeftijd moeten plaatsvinden. 

Onderzoek afwachten 

 

depressie en suïcide  

Bij depressie dient de aandacht met name uit te gaan naar 

evaluatie- en effectonderzoek van de aangeboden preventiepro-

jecten en -activiteiten. Het is niet of nauwelijks bekend of het 

preventieaanbod daadwerkelijk leidt tot de beoogde doelen: 

Onderzoek stimuleren 

 

vermindering van het aantal depressies bij ouderen, vroege onder-  



 Preventie en ouderen 

28 

kenning van de problematiek en verbeterde behandeling door 

verbetering van de deskundigheid bij hulpverleners. Zicht op die 

effectiviteit is nodig om verbeteringen van het preventie-aanbod 

mogelijk te maken. De overheid gaat na of er een over het land 

gespreid aanbod van preventieprojecten op dit terrein is en of er 

voldoende nieuwe activiteiten worden ontwikkeld die aansluiten 

op de vraag. Tevens moet zij het benodigde onderzoek coördi-

neren en formuleert zij succescriteria voor preventieprogramma's.  

 

De prevalentiecijfers van suïcide bij ouderen baren zorgen (14/16 

per 100.000, mannen twee maal zo frequent als vrouwen). 

Preventie van depressies is ook van belang in het kader van 

suïcidepreventie. 

 

 

dementiesyndroom  

Bij het dementiesyndroom gaat de aandacht met name uit naar 

evaluatie- en effectonderzoek van de aangeboden preventiepro-

jecten en -activiteiten om erachter te komen of het preventie-

aanbod ook daadwerkelijk leidt tot de beoogde doelen. Zicht op 

die effectiviteit is nodig om verbeteringen van het ontwikkelde 

preventie-aanbod mogelijk te maken. Op dit moment dient priori-

teit te liggen bij aanvulling en verbetering van het aanbod voor 

mantelzorgers van dementerenden, bijvoorbeeld door het instellen 

van regionale steunpunten. De overheid moet bekijken of er een 

redelijke aanbodspreiding over het land is en of er voldoende 

nieuwe activiteiten worden ontwikkeld die aansluiten op de vraag 

en die voldoen aan de relevante succescriteria.  

Mantelzorg ondersteunen 

 

angststoornissen  

Er vindt geen preventie plaats van angststoornissen; er zijn op dit 

moment onvoldoende gegevens beschikbaar om dit mogelijk te 

maken. Het is wenselijk nader onderzoek in gang te zetten. 

Onderzoek ontbreekt 

 

gehoorproblemen  

Het blijkt dat nogal wat mensen zich niet goed bewust zijn van 

en/of geen hulp zoeken bij problemen met horen en dat 

(huis)artsen er geen systematische aandacht aan schenken. In 

Nederland wordt geëxperimenteerd met screening; de resultaten 

moeten worden afgewacht en als die positief zijn kan programma-

tische preventie overwogen worden. Primaire pre- 

Kwaliteit van leven verbeteren 

 

ventie zal op jongere leeftijd moeten plaatsvinden. Wat de tertiaire 

preventiemogelijkheden betreft, acht de Raad verbeteringen haal-

baar die de kwaliteit van leven van mensen met gehoorproblemen 
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verhogen. Het verstrekken van allerlei gehoorhulpmiddelen kan 

beter, onder andere door gerichte bijscholing van de beroepsgroep 

(artsen). 

 

visusproblemen  

Een haalbaarheidsstudie naar een bevolkingsonderzoek op 

glaucoom wordt door de RGO voorgesteld. Het nut van het op-

sporen van niet bekende visus-problemen bij ouderen wordt 

momenteel al onderzocht. Ook hier geldt dat de resultaten 

afgewacht moeten worden en dat afhankelijk daarvan bekeken 

moet worden welke kansen programmatische preventie biedt. 

Verbeteringen zijn haalbaar door rekening te houden met proble-

men van slechtzienden bij bijvoorbeeld aanpasbaar bouwen en bij 

het ontwerpen van voorlichtingsmateriaal voor ouderen (grote 

letters).  

Beter rekening houden met mensen 

met visusproblemen 

 

gebitsproblematiek  

De gezondheidsproblemen veroorzaakt door gebitsproblematiek 

nemen vermoedelijk toe, omdat vervanging van een niet meer 

passend kunstgebit tegenwoordig wat uitgesteld wordt, speciaal 

door de mensen met een lager inkomen. Daaronder bevinden zich 

nogal wat ouderen. Een slecht passend gebit veroorzaakt naast pijn 

en sociaal ongemak, een verhoogd risico op het ontstaan van al 

dan niet kwaadaardige gezwellen in de mond. Daarnaast kan het 

aanleiding zijn om slecht te gaan eten, hetgeen eventueel kan 

leiden tot allerlei andere gezondheidsproblemen. Ouderen moeten 

worden gestimuleerd tot regelmatig tandartsbezoek. 

Alle ouderen regelmatig naar de 

tandarts 

 

mobiliteit  

In Nederland bestaan verschillende initiatieven om bewegen door 

ouderen te stimuleren. De Raad acht deze initiatieven van groot 

belang, omdat ze zowel van invloed zijn op de mobiliteit, de 

veiligheid (valpreventie) als op het zelfzorgvermogen en de 

zelfredzaamheid. Bovendien kan deelname aan groepen 'Meer 

Bewegen voor Ouderen' sociaal isolement en vereenzaming voor-

komen. De effecten van deelname aan deze groepen zijn 

onvoldoende geëvalueerd in de afgelopen periode. Wel is door 

wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat bij een aantal aandoe-

ningen een preventieve werking uitgaat van (meer) bewegen, 

bijvoorbeeld bij diabetes mellitus type II, hart- en 

TV-programma starten 

 

vaatziekten en osteoporose. Ook wint de slogan van Humanitas: 

"Use it, or lose it!" steeds meer terrein. Al met al redenen om meer 

bewegen voor ouderen volop de aandacht te geven die het ver-
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dient.  

 

Wat kan er op het gebied van de mobiliteit worden verbeterd? In 

de eerste plaats het bewerkstelligen dat niet-actieve ouderen toch 

gaan bewegen. Dit kan volgens de Raad door twee groepen van 

maatregelen bereikt worden. In de eerste plaats door het starten 

van een landelijk programma, bijvoorbeeld 'ochtendgymnastiek op 

de TV', speciaal doch niet uitsluitend gericht op ouderen. Zo'n 

initiatief verdient een projectmatige aanpak, een goede evaluatie 

en een stimuleringssubsidie van de ministeries van VWS en 

bijvoorbeeld Economische Zaken, maar moet uiteindelijk zelfstan-

dig kunnen draaien. In de tweede plaats kan dit door maatregelen 

te nemen die erop zijn gericht niet-actieve ouderen te motiveren de 

deur uit te gaan, bijvoorbeeld naar bewegingsactiviteiten, maar 

ook naar 

RIAGG-groepen, naar sociaal-culturele activiteiten, etc. Hiertoe is 

het verder experimenteren met de introductie van huisbezoeken 

aan kwetsbare ouderen aan te raden (zie verder bij sociaal 

netwerk).  

 

 

continentie  

Het is van belang dat er meer pogingen worden gedaan om 

continentie bij ouderen te signaleren, de juiste diagnose te stellen 

en indien mogelijk een adequate behandeling te geven. Aan 

verstrekking van incontinentiemateriaal dient dan ook altijd een 

medisch onderzoek vooraf te gaan. Tegenwoordig is het namelijk 

in veel gevallen goed mogelijk urine-incontinentie door trai-

ningsprogramma's of operatief of medicamenteus te behandelen. 

De resultaten van het onderzoek naar een mogelijkheid van vroege 

signalering van het probleem bij alle ouderen in de huisartsenprak-

tijk moeten uitwijzen of er een bredere aanpak gewenst is. Blaas-

trainingscursussen voor vrouwen van alle leeftijden verdienen een 

bredere implementatie.  

Trainingsprogramma's opzetten 

 

medicijngebruik  

De Gezondheidsraad heeft vrij recent geadviseerd over medi-

cijngebruik door ouderen. In dit advies komen preventie van 

onjuist medicijngebruik en een goede afstemming tussen de intra- 

en extramurale sector uitvoerig aan de orde (GR 1994). Daarnaast 

bestaat er behoefte aan onderzoek naar de kwaliteit van het voor-

schrijfgedrag van huisartsen en specialisten, om hierin verbete-

ringen te kunnen aanbrengen. Het is tevens te overwegen 

onderzoek in gang te zetten naar het ontwikkelen van goed 

leesbare, goede en gerichte voorlichting over medicijngebruik bij 

Voorlichting bevorderen 
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ouderen en naar het meten van de effecten daarvan. Hierbij is het 

belangrijk niet alleen aandacht te schenken aan (eventuele bij-

werkingen van) voorgeschreven geneesmiddelen, maar ook aan 

zelfmedicatie. 

 

veiligheid  

Er zijn de afgelopen jaren meer ongevallen in en om huis bij 

ouderen geconstateerd. Zaak is enerzijds de individuele mogelijk-

heden van mensen (onder andere met behulp van allerlei 

technologische hulpmiddelen) te verbeteren en anderzijds de 

omgevingsfactoren zodanig te benvloeden dat er meer veiligheid 

ontstaat. Op dit laatste terrein bestaat vooral behoefte aan het 

verder ontwikkelen van concrete interventies en interventiegericht 

onderzoek. 

Technologie thuis bevorderen 

Door aanpassingen aan de woning en het toepassen van technolo-

gische hulpmiddelen (o.a. alarmering) kan de veiligheid en de 

zelfredzaamheid van ouderen aanmerkelijk worden vergroot en 

kan de benodigde zorg worden verminderd. Het is daarbij onder-

meer van groot belang hoe de hulpmiddelen bij de gebruiker 

worden geïntroduceerd: dat dient met de nodige aandacht en zorg 

te gebeuren. Het zijn hier dus met name de implementatiecondities 

die nader onderzoek verdienen. Het is aan te bevelen met name 

deze aspecten in een aantal proefprojecten nader te onderzoeken. 

 

 

hygiëne in en om huis  

Dit kan een onderwerp zijn voor de preventieve gezondheidszorg, 

met name op het gebied van voorlichting. Eerst zou dan het nodige 

voorwerk het probleem goed in kaart moeten brengen, vervolgens 

zou een gerichte voorlichtingsstrategie experimenteel kunnen 

worden toegepast. Als dit positieve uitkomsten heeft, kan imple-

mentatie op grotere schaal plaatsvinden. Momenteel ligt de nadruk 

van de GGD'en op ondersteuning bij de uitvoering van de 

wettelijke richtlijnen inzake de wijze van voedingsbereiding in 

instellingen voor ouderenzorg. Dat moet ook zo blijven, maar ook 

voor ouderen die zelfstandig thuis wonen lijkt op dit punt 

gezondheidswinst te behalen. Voorwaarde is dat het probleem 

eerst goed in kaart wordt gebracht.  

Probleem in kaart brengen 

 

zelfredzaamheid/zelfzorg  

Ouderen willen zolang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 

Om dit mogelijk te maken, is het van groot belang dat er tevens 

gewerkt wordt aan vergroting van het inzicht en de acceptatie bij 

ouderen zelf dat er soms sprake is van een verlies aan zelfred-

zaamheid. Als dit inzicht en deze acceptatie ontbreken, dan blijven 

Experimenteren met bezoek kwets-

bare ouderen 
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deze ouderen verstoken van adequate hulp. Dit maakt het aanbeve-

lenswaardig verder te experimenteren met vormen van ongevraagd 

huisbezoek. Uit de resultaten van de onderzoeken naar het effect 

van huisbezoeken bij ouderen blijkt dat het met name aan de 

doelgroepselectie ligt hoe effectief de interventie is: hoe 

nauwkeuriger de doelgroep is afgebakend (kwetsbare ouderen) 

hoe groter het effect. De Raad beveelt aan een aantal experimenten 

op verschillende plaatsen in Nederland te starten waarbij onge-

vraagde huisbezoeken worden geïnitieerd voor kwetsbare ouderen. 

Wie kwetsbare ouderen zijn, moet nader worden vastgesteld (zie 

ook voorlopige Raad voor het ouderenbeleid 1995).  

 

vereenzaming en sociaal isolement  

Deze problemen bedreigen de gezondheidssituatie en de aan 

gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van veel ouderen. Er 

vindt een groot scala aan activiteiten plaats ter voorkoming van 

vereenzaming na partnerverlies of bij speciale groepen zoals 

alleenstaanden en homosexuelen. Het verdient aanbeveling hier 

met name te bekijken hoe het zit met de kansen en belemmeringen 

voor implementatie van diverse succesvolle projecten en hoe 

onder andere door facetbeleid een stimuleringsbeleid ingezet kan 

worden. 

Stimuleringsbeleid in gang zetten 

 

ouderenmishandeling  

In een aantal projecten is geprobeerd dit gezondheidsprobleem in 

kaart te brengen. Er zijn twee aanmeldpunten opgezet en 

momenteel wordt nagedacht over een vervolgproject. Ouderen-

mishandeling blijkt vaak het gevolg te zijn van overbelasting van 

verzorgers, respectievelijk falende interacties in de familie. Nader 

onderzoek vooral onder centrale verzorgers van chronisch zieke 

ouderen is gewenst. Het is van belang eerst voldoende aandacht te 

besteden aan de probleemverkenning; pas dan kan het oplos-

singstraject worden vastgesteld. 

Probleem in kaart brengen 
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4 Advies 
 
 
4.1 Antwoorden op de adviesvragen 

 

1 In welke mate worden preventie-activiteiten voor ouderen ad 

hoc uitgevoerd en in welke mate in de vorm van preventie-

programma's?  

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de feitelijke situatie in 

grote lijnen in kaart gebracht. Er is een grote variatie aan projecten 

en activiteiten op het terrein van de preventie in de ouderenzorg 

gevonden. De meeste projecten en activiteiten bevinden zich op 

het continuüm van ad hoc tot programmatische preventie ergens in 

het midden.  

 

 

Van programmatische preventie die voldoet aan alle criteria zoals 

omschreven, is dus nog nauwelijks sprake. Bij de meeste projecten 

en activiteiten die plaatsvinden, is immers geen of nauwelijks 

sprake van 'harde gegevens' over hun effectiviteit, 

aanvaardbaarheid en efficiëntie. Wel vinden de meeste projecten 

en activiteiten systematisch plaats, dat wil zeggen dat ze 

gedurende een bepaalde tijd met een bepaalde doelformulering en 

een doelgroepbepaling volgens een bepaalde methodiek worden 

aangeboden. Veel van de projecten en activiteiten vinden ook 

ongevraagd plaats, maar omdat de deelname aan deze projecten 

vrijwillig is, hangt het bereiken van de gewenste doelgroep af van 

de mate waarin deze doelgroep op de hoogte is van het betreffende 

aanbod. De aandacht van de deelnemers aan projecten en 

activiteiten is er over het algemeen weinig op gericht na te gaan of 

de interventie ook inderdaad leidt tot het doel. De keuze voor 

bepaalde thematiek lijkt al met al nogal ad-hoc gemaakt te worden 

en afhankelijk te zijn van onder andere de (politieke) voorkeuren 

van het moment.  

 

 

2 Hoe en in welke mate kunnen preventie-activiteiten voor oude-

ren die nu ad hoc worden uitgevoerd tot preventieprogramma's 

ontwikkeld worden?  

 

Daartoe adviseert de Raad de volgende stappen te nemen. In de 

eerste plaats kan de overheid haar preventiebeleid voor ouderen 

een meer programmatisch karakter te geven. De overheid kan, 

meer dan in het verleden, aandacht besteden aan de implementatie 
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van haar eigen beleid. Dit wordt nader uitgewerkt in aanbeveling 

1. In de tweede plaats kan de overheid erop toezien dat de beno-

digde samenhang in het preventiebeleid voor ouderen op regionaal 

of lokaal niveau gestalte krijgt. Deze samenhang is faciliterend 

voor de ontwikkeling en implementatie van preventieprogramma's, 

zie aanbeveling 7. 

 

3 Hoe kan het gebruik en de implementatie van preventiepro-

gramma's voor ouderen worden bevorderd en welke preventie-

programma's lenen zich hier het meest voor? 

 

Het verdient aanbeveling zowel het gebruik en de implementatie 

van reeds ontwikkelde preventieprogramma's te verbeteren, als 

aandacht te besteden aan het verder ontwikkelen van reeds 

bestaande preventie-activiteiten. Voor verbetering van het gebruik 

en de implementatie komen de programma's influenzavaccinatie 

en screening van borstkanker en baarmoederhalskanker in aan-

merking. In alle gevallen gaat het om een verbetering van het 

bereik van de doelgroep. Hoe dit doelgroepbereik kan worden 

verbeterd, wordt uitgewerkt in de aanbevelingen. Daarnaast kan 

verbetering van de implementatie van casuïstische en tertiaire 

preventie plaatsvinden bij diabetes type II, hart- en vaatziekten, 

osteoporose, gehoorproblemen, visusproblemen en veiligheid. 

Voor een verdere ontwikkeling van het reeds bestaande preventie-

aanbod komen met name de gezondheidsproblemen depressie 

(ondermeer ter preventie van suïcide), dementiesyndroom en 

veiligheid in aanmerking. De programma's en projecten die op dit 

terrein zijn ontwikkeld, verdienen behalve een verdere ontwikke-

ling ook een goede evaluatie.  

 

 

4 Zijn er op het gebied van de gezondheid van ouderen nog on-

ontgonnen terreinen die zich lenen voor interventie in de vorm 

van programmatische preventie? 

 

Er zijn nog veel onontgonnen terreinen die zich mogelijkerwijs 

lenen voor programmatische preventie in de toekomst. Er zijn 

echter op geen van de door de Raad onderzochte terreinen op dit 

moment of binnen afzienbare tijd voldoende redenen om program-

matische preventie te starten. Het is aan te bevelen het resultaat 

van al lopend of nog in gang te zetten onderzoek af te wachten, 

voordat er stappen in de richting van programmatische preventie 

gezet worden. Dit is aan de orde bij de volgende gezondheids-

problemen: influenza (vaccinatie van alle ouderen), DTP, diabetes 

type II, kanker van de prostaat, osteoporose, depressie/suïcide, 
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dementiesyndroom, gehoorproblemen, visusproblemen, ge-

bitsproblematiek, continentie, medicijngebruik, hygine en oude-

renmishandeling. 

 

Omdat ouderen vaak meer gezondheidsproblemen tegelijk hebben, 

is het raadzaam de komende periode vooral preventie-activiteiten 

te ontwikkelen die meer problemen tegelijkertijd kunnen voorko-

men. Met name de problemen die veroorzaakt worden door 

beperkingen op de terreinen van mobiliteit, zelfredzaamheid en 

zelfzorg en sociaal netwerk, verdienen in de ogen van de Raad 

aandacht. Omdat nog niet aan de criteria van programmatische 

preventie voldaan kan worden, is een experimentele opzet 

geboden. Drie preventie-activiteiten verdienen een kans: landelijk 

programma ter bevordering van de mobiliteit van ouderen 

(bijvoorbeeld een televisieprogramma gymnastiek), huisbezoek 

voor kwetsbare ouderen en inzet van technologie bij ouderen.  

 

 

5 Hoe kan het ministerie de komende jaren met de beschikbare 

beleidsinstrumenten het preventiebeleid voor ouderen, zoals u 

dat aanbeveelt op basis van de beantwoording van de eerste 

vier vragen, ten uitvoer brengen?  

 

Regelgeving, financiering en aansturing van intermediaire 

organisaties zijn drie belangrijke beleidsinstrumenten. Deze 

beleidsinstrumenten worden zowel in combinatie, als apart 

toegepast. Regelgeving en financiering van sommige preventie-

activiteiten (screeningen) zijn nauw met elkaar verbonden; een 

recente nota van de ZFR gaf reden tot enkele opmerkingen in de 

paragraaf financiering van preventie. Regelgeving en financiering 

zijn niet bij alle preventieprogramma's en  -activiteiten voor oude-

ren nauw verbonden. Zo heeft de landelijke overheid bijvoorbeeld 

via de regelgeving geen grip op programmering van de GGD'en. 

De WCPV biedt daarvoor geen handvatten.  

 

 

Via de combinatie van financiering en aansturing van intermediai-

re organisaties heeft het ministerie wel de mogelijkheid invloed uit 

te oefenen op de gewenste richting in (de ondersteuning van) de 

agz en ggz preventie voor ouderen zoals uitgevoerd door de RI-

AGG's en de thuiszorg. Aansturing van intermediaire organisaties 

is al met al een belangrijk middel om gestelde doelen te bereiken 

en dit wordt ook als zodanig gebruikt; met behulp van de 

aanbevelingen uit dit advies kan dat in de nabije toekomst 

gerichter gebeuren. 
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Samenhang tussen diverse initiatieven op lokaal niveau komt 

alleen tot stand als de betrokkenen er het nut van inzien. De over-

heid heeft weinig beleidsinstrumentarium om deze samenhang te 

faciliteren anders dan het 'management by speech' en het facetbe-

leid. Er zijn diverse programma's die, als ze in samenhang worden 

uitgevoerd, aan kracht zouden winnen. Denk hierbij aan een 

bundeling van bijvoorbeeld het gezonde-steden-beleid, het anti-ar-

moede-programma, sport-stimulatieprogramma's en preventiepro-

gramma's voor ouderen. In sommige steden gebeurt er op dit 

terrein veel wat de moeite waard is. Maar lang niet overal bestaan 

samenhangende structuren op regionaal/lokaal niveau, terwijl dat 

als een belangrijk succescriterium gezien kan worden voor ont-

wikkeling en implementatie van preventieprogramma's voor 

ouderen.  

 

 

somatisch en psychisch 

In dit advies is gepoogd in de beantwoording van de vragen 

evenwichtig aandacht te besteden aan gezondheidsproblemen van 

somatische en psychische aard. Geriatrische problemen zijn altijd 

een opeenstapeling van meer problemen tegelijkertijd tijdens de 

laatste levensfase. Ook hier is zoveel mogelijk aandacht aan 

besteed. 

 

 

In het voorbereidingstraject is opgevallen dat de communicatie 

tussen degenen die zich met name richten op preventie van 

somatische gezondheidsproblemen en zij die zich met preventie 

van psychische problematiek bezighouden, moeizaam lijkt. De 

neiging bestaat met elkaar te discussiëren vanuit vooringenomen 

ideeën over hoe preventie eruit moet zien. De overheid doet er 

goed aan voorwaarden te scheppen voor synthese van het gedach-

tengoed vanuit beide 'werelden'. 

 

 

consultatiebureaus 

De Raad heeft vervolgens het thema 'consultatiebureaus voor 

ouderen' globaal verkend. Er is daarbij met name stil gestaan bij 

de vraag waarom ouderen behoefte zouden hebben aan een 

consultatiebureau. Die behoefte heeft waarschijnlijk te maken met:  

- de wens (betere) informatie te krijgen over leefwijze, voeding, 

wonen, veiligheid, vrijetijdsbesteding en zorg; 

- de wens om bij één loket terecht te kunnen voor zorg en 

informatie; 

- de wens betere of meer screeningsmogelijkheden te krijgen; 
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- de wens een meer samenhangend aanbod te krijgen vanuit 

instellingen voor zorg en welzijn;  

- de wens ouderen als groep te verbijzonderen. 

De Raad acht deze wensen (behalve de laatste) legitiem, maar is 

van mening dat er geen nieuwe instelling als een 'consultatie-

bureau voor ouderen' voor nodig is. Het is veeleer zaak te pogen 

aan deze wensen tegemoet te komen door verbeteringen in de 

werkwijze van de diverse instellingen voor zorg en welzijn aan te 

brengen. Zo kan de informatiefunctie door de GGD'en in samen-

werking met de Stichtingen Welzijn Ouderen worden opgepakt. 

Sommige preventieve activiteiten kunnen door huisartsen worden 

uitgevoerd. De RIC's (regionale indicatiecommissies) voor 

AWBZ-zorg hebben tot doel meer samenhang in het zorgaanbod 

aan te brengen. Daarnaast zijn er woonzorgorganisaties die hun 

extramurale activiteiten aan het versterken en verbreden zijn; ook 

dit schept kansen voor meer samenhang. 

 

 

 

4.2 Aanbevelingen 

 

Over het algemeen is de preventie in de ouderenzorg te typeren als 

een situatie waarin de uitspraak 'laat duizend bloemen bloeien' 

geldt. Deze situatie biedt kansen en bedreigingen. De kansen 

liggen in het feit dat er een heleboel verschillende projecten en 

activiteiten bestaan waaruit ouderen een keus kunnen maken. Dat 

is positief: er zijn immers heel veel verschillende ouderen, en een 

divers aanbod aan preventiemogelijkheden heeft dus in potentie 

een goede kans op succes. Bedreigingen zijn er ook. Ouderen 

kunnen moeite hebben met het vinden van de juiste weg omdat het 

aanbod niet overzichtelijk genoeg is. Minder gezonde en minder 

assertieve ouderen kunnen dan gemakkelijk de boot missen.  

 

 

Problemen die spelen bij ouderen vinden via veldinstellingen en 

andere kanalen hun weg naar het beleid. Daar waar gedacht wordt 

dat deze problemen te voorkomen zijn, komen her en der 

initiatieven van de grond om ze aan te pakken, de ene keer meer 

gestructureerd dan de andere keer. De overheid benoemt in haar 

ouderenbeleidsplannen en in haar begrotingen de prioriteiten in de 

problemen: welke worden dit jaar of in deze beleidsperiode 

speciaal aangepakt? Het verdient aanbeveling dit meer te 

structureren.  

 

 

Aanbeveling 1 

Overheid stimuleert langlopend preventieprogramma in de oude-
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renzorg 

 

De preventieprogramma's voor ouderen die de overheid de 

komende jaren wil entameren, omschrijft zij in een langlopend 

programma. De overheid voert dit programma voor preventie in de 

ouderenzorg systematisch uit, dat wil zeggen dat zij het overzicht 

houdt over alle verschillende programma's per probleemgebied 

door ze gezamenlijk te bezien, de onderlinge prioriteiten te 

bepalen en een tijdsplanning uit te zetten, bijvoorbeeld als volgt: 

- door een lijst van de meest voorkomende gezondheidsproble-

men bij ouderen bij te houden, die zich lenen voor een 

preventieve aanpak (zit in opdracht VTV 1997); 

- door deze lijst jaarlijks aan te passen aan de nieuwste inzichten; 

- door per gezondheidsprobleem de succescriteria te formuleren 

van de preventieprogramma's voor ouderen in zo concreet 

mogelijke termen; 

- door een database te beheren (laten beheren) van projecten en 

activiteiten op dit terrein; 

- door de GGD'en te stimuleren jaarlijks te rapporteren over hun 

programma's en activiteiten in het kader van preventie in de 

ouderenzorg; 

- door een evaluatie/effectmetingsprogramma uit te zetten; 

- door de werkprogrammering van de intermediaire organisaties 

zoveel mogelijk af te stemmen op het landelijke programma van 

preventie in de ouderenzorg; 

- door een landelijke, breed samengestelde werkgroep te starten 

die zich bezighoudt met implementatievraagstukken (met een 

onafhankelijke voorzitter en een eigen secretariaat). De 

werkgroep bestaat uit implementatiedeskundigen uit de somati-

sche en ggz-preventiepraktijk. Deze werkgroep krijgt een half 

jaar de tijd om de belangrijkste implementatievraagstukken uit 

de praktijk op papier te zetten. Vervolgens komt de werkgroep 

met voorstellen voor kennisvermeerdering en met oplossings-

voorstellen voor de belangrijkste vragen. 
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Aanbeveling 2 

Verdeling van de aandacht 

 

Het is gezien de analyse van de feitelijke en de gewenste situatie 

en gezien de adviezen van andere organen, voor de hand liggend 

dat de overheid de komende jaren haar aandacht verdeelt over 

ontwikkeling, implementatie en evaluatie/effectmetingsonderzoek 

van preventieprogramma's voor ouderen. De verdeling van de 

aandacht kan er volgens de Raad het best als volgt uitzien.  

 

 

Aanbeveling 3 

Ontwikkeling van nieuwe preventie-activiteiten 

 

a 

Rondom de gezondheidsproblemen op het vlak van (im)mobiliteit 

verdient het aanbeveling een landelijk programma te starten, 

bijvoorbeeld een tweejarig experimenteel project och-

tendgymnastiek op TV. Te overwegen valt dit programma in te 

bedden in een breder life-style programma voor ouderen. Waar-

schijnlijk bestaat hier ook commerciële belangstelling voor en kan 

de overheid volstaan met een start-subsidie. Van belang is dit 

experiment vergezeld te laten gaan van een evaluatie en een effect-

meting van succescriteria (onder andere doelgroepbereik).  

 

 

b 

Rondom de gezondheidsproblemen door beperkingen in het 

zelfzorgvermogen, de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk 

beveelt de Raad aan in twee proefprojecten gedurende twee jaar 

meer ervaring op te doen met verschillende vormen van 

ongevraagd huisbezoek voor kwetsbare ouderen. Hierbij dient 

gebruik gemaakt te worden van de ervaringen met preventieve 

huisbezoeken door het kruiswerk en met zorgvernieuwingsprojec-

ten. Het verdient aanbeveling in de proefprojecten tevens na te 

gaan in hoeverre het opzetten van support-netwerken voor ouderen 

een verbetering betekent. In dergelijke support-netwerken wordt 

met name aandacht besteed aan de versterking van de informele 

zorg. Van belang is dat er op lokaal niveau een samenwerkingsver-

band is (bestaande uit ouderenorganisaties, zorgkantoor, gemeen-

te, GGD, zorgaanbieders en welzijnsvoorzieningen voor ouderen) 

dat gezamenlijk een dergelijk experiment vorm geeft. Ook hier 

moet evaluatie van het proces en effectmeting op het 

succescriterium 'verbetering van de kwaliteit van leven' 

plaatsvinden. 
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c 

Rondom beperkingen in de veiligheid van ouderen in de thuis-

situatie beveelt de Raad aan te onderzoeken onder welke condities 

technologie thuis kan worden bevorderd. In een ontwik-

kelingsproject moet dit duidelijk worden. Voor de exacte 

vraagstelling in dit project kan gebruik gemaakt worden van 

project-resultaten uit de eerste ronde van de projecten in de thuis-

zorgtechnologie die door VWS zijn gesubsidieerd. Financiering 

kan plaatsvinden in het kader van de vervolg-stimuleringsregeling 

'thuiszorgtechnologie'.  

 

 

Aanbeveling 4 

Verdere ontwikkeling van reeds bestaande preventie-activiteiten 

 

Het is aan te bevelen het bestaande preventie-aanbod verder te 

ontwikkelen bij met name de gezondheidsproblemen die ver-

oorzaakt worden door depressie, het dementiesyndroom en 

tekorten in de zelfzorg en de zelfredzaamheid. Op landelijk niveau 

kunnen de intermediaire organisaties problemen aanpakken die 

zich hierbij voordoen; zoals: hoe faciliteer je vernieuwing, hoe 

stimuleer je de ontwikkeling van nieuwe werkvormen, hoe zorg je 

dat de mantelzorg die aandacht krijgt die ze verdient, e.d.. Deze 

vragen hebben te maken met de implementatie: al tijdens de 

ontwikkeling van preventieprogramma's dient de implementatie 

centraal te staan. De vraag hoe dit moet is echter helemaal niet 

makkelijk te beantwoorden. Kennisontwikkeling op het terrein van 

implementatie is geboden. Het verdient aanbeveling dat de 

overheid dit soort vragen aan de in te stellen implementatiewerk-

groep voorlegt (zie aanbeveling 1). Behalve een verdere ont-

wikkeling verdienen deze preventie-activiteiten ook een goede 

evaluatie en effectmeting. 

 

 

Aanbeveling 5 

Implementatie 

 

De wijze waarop bepaalde preventieprogramma's voor ouderen 

zijn geïmplementeerd kan beter.  

 

a 

Voor verbetering van de implementatie komen de programma's 

influenzavaccinatie en screening van borstkanker en 

baarmoederhalskanker in aanmerking. In alle gevallen gaat het om 

een verbetering van het bereik van de doelgroep. In het eerste 
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geval moeten de risicogroepen beter worden bereikt, in het tweede 

geval gaat het om een beter bereik van oudere alleenstaande 

vrouwen en in het derde geval moeten (oudere) vrouwen met een 

lage SES en allochtone vrouwen beter bereikt worden. Voor de 

verbetering hiervan kan de overheid gebruik maken van de 

diensten van respectievelijk de LHV en de ZFR. In overleg met 

beide organisaties kan verbetering gestalte krijgen. Tevens 

verdient het aanbeveling dat de overheid deze vraag voorlegt aan 

de in te stellen implementatiewerkgroep. 

 

b 

Vervolgens kan verbetering van de implementatie van casuïstische 

en tertiaire preventie plaatsvinden bij diabetes type II, hart- en 

vaatziekten, osteoporose, gehoorproblemen en visusproblemen. 

Alhoewel hier geen sprake is van programmatische preventie (er is 

niet voldaan aan de drie criteria) is wel aannemelijk dat 

gezondheidswinst te behalen valt bij een verbetering van: 

- diabeteseducatie speciaal voor ouderen, met name gericht op het 

voorkomen van complicaties; 

- gerichte opsporing en behandeling van systolische hypertensie 

en atriumfibrilleren bij ouderen in de huisartsenpraktijk; 

- gerichte belastingsprogramma's voor mensen met osteoporose; 

- verbeterde verstrekking van hulpmiddelen bij gehoorproblemen; 

- rekening houden met beperkingen van slechtzienden bij 

aanpasbaar (levensloopbestendig) bouwen. 

De overheid kan deze punten onder de aandacht brengen van de 

beroepsorganisaties van artsen en samen met hen en        pati-

ntenverenigingen implementatieplannen opstellen. Deze im-

plementatieplannen kunnen landelijk worden verspreid door de 

implementatiewerkgroep met het doel kennis over te dragen. 

 

 

Aanbeveling 6 

Onderzoek  

 

Er gebeurt veel aan onderzoek en er staat veel onderzoek op 

stapel. Onderzoek is belangrijk, zowel om zicht te krijgen op het 

proces (hoe gaat het in zijn werk) als op het effect (wat is het 

resultaat) van de preventieve interventies. Over prioriteiten voor 

preventieonderzoek is recent geadviseerd door de RGO.  

 

 

Op het terrein van de ouderenpreventie is onderzoek aan de orde 

bij de volgende gezondheidsproblemen: influenza, DTP, diabetes 

type II, kanker van de prostaat, osteoporose, depressie/suïcide, 

dementiesyndroom, gehoorproblemen, visusproblemen, 

 



 Preventie en ouderen 

28 

gebitsproblematiek, continentie, medicijngebruik, hygine en 

ouderenmishandeling.  

 

De Raad acht het gewenst om, gezien de stand van de wetenschap, 

speciale aandacht te claimen voor onderzoek dat nodig is om 

preventie van psychische problemen bij ouderen te verbeteren. In 

dat verband acht de Raad ook een duidelijke financiële vertaling 

van deze prioriteit geboden. 

 

 

Aanbeveling 7 

Het bevorderen van samenhang tussen het nationale en het loka-

le/regionale niveau 

 

Door de gezondheidsproblemen één voor één te bezien en na te 

gaan wat de doelen en de effecten van preventieve interventies 

zijn, bestaat het gevaar teveel de diepte en te weinig de breedte te 

zien. De uitdaging is dit gevaar te keren. Nieuw op te zetten 

preventieve interventies grijpen dan ook bij voorkeur aan op meer 

gezondheidsproblemen tegelijkertijd, maar dit is niet voldoende. 

Wat ontbreekt, is een structuur op lokaal/regionaal niveau 

waarbinnen de diverse preventieve programma's worden 

ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in onderlinge 

samenhang en in samenhang met aanpalende beleidsterreinen 

(sociale zekerheid, wonen, welzijn). De Raad pleit voor aandacht 

voor de vraag hoe een dergelijke structuur is te bewerkstelligen. 

Het is daarbij aan te bevelen na te gaan welke redenen er waren 

om enkele jaren geleden de subsidiëring van regionale GVO-

samenwerkingsverbanden stop te zetten. Het is tevens raadzaam 

een nadere verkenning te maken van het beleidsinstrumentarium 

dat de overheid nodig heeft om dergelijke structuren te faciliteren.  

 

 

De Raad acht het tot stand komen van dergelijke structuren tevens 

belangrijk om de brug te slaan tussen de preventie-programma's 

die nationaal worden uitgedacht en de lokale of regionale 

uitvoering. De nationale overheid stelt een nationaal preventie-

programma voor ouderen vast als 'kader'. Binnen dat  

 

kader bepalen regio's en gemeenten hun eigen beleid, zij kiezen 

hun eigen prioriteiten die afgestemd zijn op de specifieke ken-

merken en gezondheidsproblemen waarmee ouderen in hun gebied 

worden geconfronteerd. 
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