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Voorwoord 
Voor u ligt een onderzoeksrapport geschreven door een multidisciplinair team van vijf 
masterstudenten van de Wageningen Universiteit. De afgelopen acht weken is dit rapport tot 
stand gekomen naar aanleiding van verschillende masterclasses die in maart, april en mei dit 
jaar zijn gehouden. Deze masterclasses werden georganiseerd door ANNO (Agenda Netwerk 
Noordoost) en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân en waren een start voor het bundelen 
van regionale krachten, bepalen van regionale prioriteiten en daaraan gekoppeld financiering te 
verkrijgen vanuit Europa.  
 
Een belangrijk punt van aandacht tijdens deze masterclasses was het begrip healthy ageing. 
Verschillende stakeholders in de masterclasses gaven aan dat het een veelbelovend thema kon 
zijn en verder werd het van grote waarde geschat voor de regio Noordoost Friesland. Daarom 
werden wij als onderzoeksteam aangesteld om een definitie te geven aan het begrip healthy 
ageing en aanbevelingen te geven voor een verdere invulling binnen de regio.  
 
Healthy ageing als een begrip is heel breed en is door middel van acht weken 
literatuuronderzoek, interviews en een bijeenkomst steeds duidelijker en toepasbaarder 
geworden voor de regio Noordoost Friesland. We hebben geprobeerd om goed contact te 
onderhouden met de opdrachtgevers om zoveel mogelijk via hun wensen te werk te gaan in 
samenspraak met onze expertises.  
 
Helaas is acht weken maar een relatief korte tijdsperiode en zijn er door tijdsgebrek ook 
verschillende mensen niet geïnterviewd, wie naar verwachting zeker wat bij hadden kunnen 
dragen aan dit onderzoeksrapport. Hierdoor hebben wij keuzes moeten maken wat mogelijk 
was binnen de gekregen tijd. Toch denken we tot een samenhangend en goed 
onderzoeksrapport te zijn gekomen.  
 
Graag willen wij middels dit voorwoord onze dank betuigen aan onze opdrachtgevers Wim 
Oosterhuis, Andree Hofer, en aan onze contactpersoon Rianne Vos voor hun gegeven feedback, 
tips en medewerking. Daarnaast willen we ook onze expert en coach bedanken voor het 
meedenken en ondersteunen van respectievelijk de wetenschappelijke inhoud van het project 
en ons groepsproces. Ten slotte gaat onze dank uit naar allen die tijd hebben vrijgemaakt voor 
het bijwonen van de georganiseerde bijeenkomst en interviews.  
 
Dit gehele beschreven proces heeft geleid tot het onderzoeksrapport wat nu voor u ligt. Al met al 
hopen wij een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan volgende stappen in de invulling van 
healthy ageing in Noordoost Friesland.  
 
Wij wensen u veel leesplezier.  
 
Nicole den Braver, Joren Bokkers, Bart Grobben, Judith Grolleman en Linda van Tilburg. 
Wageningen, 17 Oktober 2014.  
 

  



 
 

  



 
 

Samenvatting 
In dit onderzoeksrapport wordt een uitgebreid overzicht geboden op het gebied van healthy 
ageing in Noordoost Friesland, in opdracht van de ANNO EU kopgroep. Dit rapport geeft een 
definitie van healthy ageing, een overzicht van de demografische aspecten in de regio Noordoost 
Friesland, de beleidspunten op Europees, nationaal, provinciaal en regionaal niveau en geeft ten 
slotte aanbevelingen hoe deze problemen aangepakt kunnen worden.  
 
Het begrip healthy ageing kan binnen verschillende vakgebieden worden gedefinieerd. De 
definitie van healthy ageing die toegepast wordt in dit rapport is een brede definitie die 
overeenkomt met de definitie van de World Health Organization. De twee aspecten binnen dit 
begrip zijn gezondheid en actief ouder worden, welke respectievelijk zijn beschreven door 
fysieke, mentale en sociale gezondheid, en het blijven participeren in sociale-, economische-, 
culturele-, spirituele- en burgerzaken.  
 
Vervolgens wordt de huidige situatie in Noordoost Friesland vergeleken met de situatie op 
nationaal niveau. Ontgroening en vergrijzing zijn verschijnselen die een belangrijke invloed 
hebben op demografische verandering in de regio. Deze veranderingen beïnvloeden een aantal 
facetten, zoals het afnemen van de beroepsbevolking, de afname van lokale voorzieningen, een 
verlaging van het opleidingsniveau, het toenemen van het aantal chronische zieken en het 
ervaren van eenzaamheid. Ook zijn verschillende leefstijlen onder de loep genomen, waarbij 
geconcludeerd kon worden dat de regio Noordoost Friesland geen duidelijke verschillen heeft in 
vergelijking met Nederland.  
 
Aansluitend beschouwt dit rapport het beleid op Europees, nationaal, provinciaal en regionaal 
niveau. De drie speerpunten van Europa richten zich op de preventie van ziekten, verzorging en 
genezing, en het actief en onafhankelijk laten leven van ouderen. De eerste twee punten komen 
grotendeels overeen met het beleid binnen nationaal, provinciaal en regionaal niveau, waar ook 
de gezondheid van jongeren een belangrijke rol speelt. Er is in het regionale beleid veel aandacht 
op het gebied van middelengebruik en overgewicht. Opmerkelijk is dat er weinig directe 
aandacht is voor het actief en onafhankelijk laten leven van ouderen in het nationaal, provinciaal 
en regionaal beleid, terwijl het aandeel ouderen in de regio stijgt.  
 
Ten slotte wordt er in dit rapport een aanbeveling gegeven voor vervolgstappen met betrekking 
tot healthy ageing in de regio Noordoost Friesland. Deze adviezen kunnen een mogelijke 
invulling geven aan het beleid van de regio. Hierbij worden de eerder genoemde demografische 
aspecten gekoppeld aan de beleidsplannen. Adviezen die gegeven worden in dit hoofdstuk 
richten zich voornamelijk op het gebied van zorg en de aanwezigheid van voorzieningen. Hierbij 
valt met betrekking tot de zorg winst te behalen met het toepassen van mantelzorg, eHealth en 
domotica. Daarnaast is het stimuleren van participatie een belangrijk aspect om de samenleving 
vitaal en betrokken te houden.  

  



 
 

Summary 
This report gives a broad overview on the concept of healthy ageing in the region of Northeast 
Friesland. This was commissioned by ‘ANNO EU kopgroep’. The report gives a definition on 
healthy ageing, an overview of the demographic aspects in Northeast Friesland and the policies 
on European, national, provincial and regional level. Thereby, an advice will be given to improve 
the situation in the region.  
 
The concept of healthy ageing can be defined in different fields of study. The definition used in 
this report is a broad definition which corresponds with the World Health Organization. Two 
aspects are mentioned in this definition; healthy and active. Healthy can be described by 
physical, mental and social health and active can be described by participation in social, 
economic, cultural, spiritual and civil affairs. 
 
Following, the current situation in Northeast Friesland will be compared with the situation on 
national level. This chapter describes the importance of the ageing population, the decrease of 
youth, and the influence of it on different aspects. The population shrinkage and the ageing 
population contribute in the decline of the working population, the decrease in local facilities, a 
drop in educational level, an increase in chronic diseases and loneliness. Lifestyles are also 
reviewed in this chapter, it can be concluded that Northeast Friesland has approximately the 
same statistics as the rest of the Netherlands.  
 
Subsequently, this report reviews the policies on European, national, provincial and regional 
level. Priorities on European level are the prevention of diseases, care and cure, and active and 
independent ageing of elderly. Prevention of diseases, care and cure are also priorities on 
national and regional level, but also the healthcare for youth is included. In the regional policy, 
much attention is focused on substance abuse and overweight. Remarkably, little attention is 
paid to the independence of elderly in national, provincial and regional policies, since the 
amount of elderly keeps increasing the upcoming period. 
 
Finally, this report gives an advice concerning the different aspects on healthy ageing in 
Northeast Friesland. This advice can give a possible prospect in the policy in the region. To get to 
this advice, earlier mentioned aspects will be linked to the policies. The advice given in this 
chapter mainly focuses on healthcare and the availability of facilities. In the field of healthcare, 
profits can be gained on the application of eHealth, domotics and the use of caregivers. In 
addition, stimulation of participation is an important aspect to keep the society vital and 
involved.  
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1. Inleiding 
De regio Noordoost Friesland heeft te maken met demografische veranderingen in haar 
gemeenten. Vergrijzing is een veelgenoemd verschijnsel dat niet alleen op lokaal niveau speelt, 
maar waar heel Europa mee te maken heeft. Daarbij krijgt de regio te maken met krimp. Samen 
met de provincies Zeeland, Drenthe en Groningen kent Friesland het hoogste aandeel ouderen in 
de bevolking doordat twintigers en dertigers wegtrekken om elders te gaan studeren en werken 
(PBL/CBS, 2009). Een combinatie van daling in geboortecijfers (Europa Nu, 2010) en migratie 
van hoogopgeleiden naar grote steden (Van der Waal, 2010) vormen dus een probleem voor de 
regio Noordoost Friesland. Deze demografische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de 
toekomst, bijvoorbeeld in de zorg.  
 
Het bestuur in de regio Noordoost Friesland heeft deze demografische ontwikkelingen 
gesignaleerd en probeert hier tijdig op in te spelen. Masterclasses zijn georganiseerd door 
Netwerk Noordoost (ANNO), de Kenniswerkplaats en het project Vital Rural Area, waarin 
betrokken partijen behoeftes en belangen in de regio hebben vastgesteld. Met deze kennis 
kunnen programma’s worden gecreëerd, waar eventueel Europese subsidie op aangevraagd kan 
worden (Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, 2014a). De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân 
(zie ook Bijlage 1) is een samenwerking tussen ondernemers, onderzoek, overheid, organisaties 
en onderwijs om sociale en economische ontwikkeling te bevorderen in de regio. Vital Rural 
Area is een Europese samenwerking tussen (regionale) partners uit zes landen grenzend aan de 
Noordzee, met als doel de landelijke regio’s te versterken in duurzame ontwikkeling van het 
gebied.  
 
Uit de masterclasses is naar voren gekomen dat het gezond ouder worden van de bevolking, 
ofwel ‘healthy ageing’, hogere prioriteit moet krijgen op de agenda. Aangezien de regio te maken 
heeft met vergrijzing en krimp, is de opvatting van het regionale bestuur dat dit niet als een 
probleem moet worden gezien, maar als een trend waar het beleid op aangepast moet worden. 
Door aanpassingen in het beleid zal Noordoost Friesland in 2030 nog steeds een aantrekkelijke 
plek zijn om te wonen met gelukkige en vitale mensen (Netwerk Noordoost, 2013). Er moet bij 
deze meer naar gezondheid gekeken worden, dan naar zorg, zo kwam naar voren in de 
masterclasses (Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, 2014b). Het is belangrijk dat er aandacht 
wordt besteed aan healthy aging, omdat gezondheid een begrip is dat alle schalen van de 
bevolking raakt. Verschillende ideeën over het begrip ‘healthy ageing’ kwamen naar voren in de 
masterclasses, maar uiteindelijk bleef de definitie nog een containerbegrip (Kenniswerkplaats 
Noordoost Fryslân, 2014b). Om een richting te geven voor de regio is het belangrijk een 
duidelijke definitie aan healthy ageing te geven en in kaart te brengen wat er al speelt omtrent 
dit onderwerp. 
 
In het kort is healthy ageing een begrip waarbij het draait om de ouder wordende bevolking, en 
hoe deze bevolking op een verantwoorde en gezonde manier ouder wordt. Een verouderende 
populatie is per definitie niet automatisch ongezond of gezond. Belangrijk hierbij is dat ouder 
worden al begint bij het punt waarbij de eicel bevrucht wordt en pas eindigt wanneer men sterft. 
Gedurende het hele leven zijn keuzes met betrekking tot het voedingspatroon, leefstijl en 
omgevingsfactoren van invloed op de ontwikkeling van gezondheid (UMCG, 2014). Daarom is 
een deelvraag die gesteld wordt in dit project: wat houdt het begrip healthy ageing precies in en 
hoe past dit in de regio Noordoost Friesland?  
 
Het Universitair medisch centrum Groningen (UMCG) in Noord-Nederland, vanuit het Healthy 
Ageing Network Noord-Nederland (HANNN), verzamelt kennis op het gebied van healthy ageing 
en is al een aantal jaren bezig met onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs en opleidingen op het 
gebied van het verouderingsproces (UMCG, 2014). De kennis van de HANNN kan hierdoor een 
basis vormen voor de denkrichting voor Noordoost Friesland. Het doel voor de lange termijn van 
de opdrachtgever is om een programma voor healthy ageing op te zetten en daarmee de 
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leefomstandigheden van de bevolking van Noordoost Friesland te optimaliseren. Een eerste 
denkrichting voor deze lange termijn wordt in dit onderzoek uitgezocht.  
 

1.1 Probleem analyse 
 
1.1.1 Wat is het probleem? 
Het probleem voor de regio Noordoost Friesland is een gebrek aan kennis over mogelijkheden 
met betrekking tot healthy ageing. Deze regio is momenteel zoekende naar een eenduidige 
definitie en wil graag weten wat ze kunnen doen om de bevolking van Noordoost Friesland 
gezonder en vitaler te maken. De regio heeft namelijk te maken met demografische 
ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de toekomst, bijvoorbeeld in de zorg. Een relatief 
groot aantal ouderen in een provincie betekent automatisch dat er meer capaciteit nodig is in de 
ouderenzorg om te kunnen voldoen aan de vraag. Naast de uitdagingen in de ouderenzorg heeft 
deze demografische trend ook andere gevolgen. Het wegtrekken van hoogopgeleiden en 
werkende mensen betekent dat er steeds meer faciliteiten verdwijnen in de regio zoals 
huisartsen, winkels en culturele instellingen. Deze faciliteiten zijn nodig om de regio leefbaar te 
houden. Om dit probleem aan te pakken, wil de regio inspelen op healthy ageing, een begrip 
waar tal van initiatieven onder kunnen worden geschaard en daardoor veel te bieden heeft voor 
actieplannen om op de vergrijzing te kunnen anticiperen. De afbakening van het begrip healthy 
ageing, passend bij deze regio is niet geheel duidelijk, terwijl omliggende gebieden zoals 
Groningen al verder zijn op dit gebied. Naar aanleiding van de eerder genoemde masterclasses is 
healthy ageing als belangrijk agendapunt aangekaart, maar wat de verdere stappen zijn om in te 
spelen op deze behoefte is nog onbekend. Het is daarom aan onze werkgroep om juiste 
informatie te vinden en zodoende een overzicht te geven van de mogelijkheden met betrekking 
tot healthy ageing in de regio Noordoost Friesland. Dit vraagstuk kan verdeeld worden in een 
aantal aspecten.  
 
Het eerste probleem is dat er nog geen eenduidige definitie is opgesteld voor het begrip healthy 
ageing die operationaliseerbaar is binnen de regio. Healthy ageing kan op veel verschillende 
manieren worden geïnterpreteerd, wat een doelgerichte eensgezinde aanpak door de EU 
kopgroep tot nog toe in de weg staat. 
Daarnaast is het niet duidelijk waar precies de problemen liggen in de regio Noordoost Friesland 
met betrekking tot healthy ageing. Om tot aanbevelingen te komen voor de denkrichting wat 
betreft healthy ageing is het van groot belang dat de problemen van de lokale bevolking in kaart 
worden gebracht. Daarbij wordt onderbouwd hoe de problemen van de lokale bevolking passen 
in het begrip healthy ageing. 
Een volgende stap is het oriënteren op het beleid omtrent healthy ageing op zowel Europees, 
nationaal, provinciaal als regionaal niveau. Op deze manier kan beter bepaald worden of 
eventuele regionale initiatieven aansluiten bij het beleid in de hogere bestuurslagen 
(provinciaal, nationaal en Europees). Dit bevordert een meer eensgezinde en geïntegreerde 
aanpak van healthy ageing in Europa en kan de toegang bevorderen tot fondsen en subsidies 
voor eventuele interventies. 
Ten slotte kan een denkrichting geboden worden aan toekomstige plannen voor Noordoost 
Friesland wanneer een duidelijke definitie gegeven wordt van healthy ageing, de problemen in 
de regio benoemd en onderbouwd worden, en dit gekoppeld wordt aan het beleid op Europees, 
nationaal en regionaal niveau.  

1.1.2 Voor wie is het een probleem? 
De bevolking van Noordoost Friesland is gebaat bij projecten met betrekking tot healthy ageing. 
De kwaliteit van leven van de gehele bevolking gaat erop vooruit als er effectief aandacht wordt 
geschonken aan healthy ageing.  
Healthy ageing is daarnaast belangrijk voor de gezondheidszorg zelf. Door de vergrijzing en een 
toename aan chronische ziekten wordt de druk op de schouders van de gezondheidszorg steeds 
groter (Gezondheidsraad, 2009). Wanneer het proces van healthy ageing in kaart gebracht kan 
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worden, kan een opzet gemaakt worden om de gezondheid te optimaliseren om zo de zorg te 
ontlasten. 
Doordat de gezondheidszorg beïnvloedt wordt door een ouder wordende populatie, vormt het 
ook een probleem voor de beleidsmakers. De oplossingen die bedacht worden moeten passen in 
het beleid van Noordoost Friesland, maar ook bij de bevolking van deze regio.  
 

1.2 Doelstelling van het project 
De doelstelling van dit project is om een overzicht te geven wat de definitie is van healthy 
ageing, wat er speelt met betrekking tot healthy ageing en aanbevelingen te geven voor een 
mogelijke invulling van healthy ageing in Noordoost Friesland. Om deze aanbevelingen te 
kunnen geven is het nodig om antwoord te vinden op een aantal opgestelde deelvragen. Deze 
deelvragen luiden als volgt: 

1) Wat is een bruikbare definitie van healthy ageing voor de regio Noordoost Friesland? 
2) Wat zijn de uitdagingen/problemen op het gebied van healthy ageing in de regio 

Noordoost Friesland op dit moment en in de prognoses?  
3) Wat staat er Europees, nationaal, provinciaal en regionaal in de beleidsplannen met 

betrekking tot healthy ageing? 
4) Hoe passen de problemen in de regio binnen de Europese, nationale en regionale 

beleidsplannen, en wat is een daaruit voortvloeiende denkrichting voor projecten met 
betrekking tot healthy ageing binnen de regio? 
 

1.3 Uitkomsten van het project 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden wordt het eindproduct van dit project een overzicht 
waarin het begrip healthy ageing en de regio Noordoost Friesland onder de loep worden 
genomen. Dit overzicht heeft als doel openingen te zoeken waar healthy ageing en de regio bij 
elkaar kunnen worden gebracht.  
Dit overzicht bestaat uit een uitleg over het begrip healthy ageing, de problemen van Noordoost 
Friesland omtrent healthy ageing en een onderbouwing hoe de problemen in de regio met 
healthy ageing te maken hebben. Ook geeft dit overzicht weer wat er in het beleid staat op 
Europees, nationaal en regionaal niveau omtrent healthy ageing. Uiteindelijk zal er besproken 
worden wat de kansen en opties zijn voor Noordoost Friesland omtrent het begrip healthy 
ageing en worden er adviezen gegeven voor de toekomst.  
 

1.4 Activiteiten binnen het project 
Verschillende activiteiten zijn nodig om het totale overzicht te creëren. Hieronder wordt er per 
deelvraag een uitwerking van de activiteiten beschreven.  

1.4.1 Definitie van healthy ageing 
Het definiëren van healthy ageing bestaat voornamelijk uit literatuuronderzoek en website 
onderzoek. Aangezien onder andere het UMCG en de HANNN al bezig zijn met onderzoek en 
projecten op dit gebied wordt bij deze groepen onderzocht wat zij verstaan onder healthy 
ageing. Daarnaast hebben instanties zoals de GGD, het RIVM en de WHO ook definities van 
healthy ageing. Ook worden definities met betrekking tot healthy ageing uit 
onderzoeksliteratuur gehaald.  
 
Daarnaast wordt voor literatuur met betrekking tot het begrip healthy ageing gezocht op 
zoekmachines zoals Pubmed en de WUR library. Geschikte zoektermen zijn o.a. ‘healthy ageing’, 
‘active ageing’, ‘ageing society and health’, ‘ageing and environment’, ‘health promotion’ en 
combinaties van deze termen. Vervolgens wordt de gevonden informatie gescreend met 
betrekking tot relevantie voor dit project. Uiteindelijk leidt het geheel van deze informatie tot 
een bruikbare definitie van active en healthy ageing. 
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1.4.2 Determinanten rondom healthy ageing 
Om de uitdagingen in Noordoost Friesland te leren kennen worden aspecten gerelateerd aan 
healthy ageing in kaart gebracht. Deze cijfers worden gezocht bij de GGD en het CBS zodat 
demografische veranderingen in de regio Noordoost Friesland onderzocht kunnen worden. Ter 
vergelijking worden ook cijfers gezocht voor Nederland.  
 
Ook de bijeenkomst in Burgum draagt bij aan uitwerking van deze deelvraag, doordat de 
genodigde stakeholders van de masterclasses inzicht kunnen geven in de 
gezondheidsproblemen van Noordoost Friesland. Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomst is 
om een beeld te krijgen wat de belangen en behoeftes zijn in deze regio en of deze 
overeenkomen met het beeld dat wij gecreëerd hebben. Daarom is deze bijeenkomst gepland 
nadat er onderzoek is gedaan naar de belangrijkste aspecten rondom healthy ageing.  
 
In de bijeenkomst wordt eerst het begrip healthy ageing voorgelegd aan de aanwezige 
stakeholders, waarbij de definitie die wordt aangehouden uitgelegd wordt. Vooraf worden de 
stakeholders gevraagd op papier te zetten welke definitie zij zelf geven aan healthy ageing, wat 
zij belangrijke aspecten vinden binnen deze definitie en hoe deze volgens hun gerealiseerd 
kunnen worden. Wij zullen tijdens deze bijeenkomst niet al onze bevindingen geven, omdat wij 
juist benieuwd zijn naar de ervaring van de stakeholders; wat vinden zij belangrijk of juist niet, 
en waarom? De aanname bij de bijeenkomst is dat de betrokken stakeholders aanwezig zijn en 
dat zij het onderwerp belangrijk genoeg vinden om bereid te zijn te helpen in het onderzoek.  
 
Een volgende activiteit is het screenen van alle informatie en kijken welke determinanten 
belangrijk zijn op het gebied van healthy ageing. Verdere verdieping in deze problemen volgt 
daar uit en aan de hand daarvan worden conclusies getrokken over de problemen in de regio. 
Vervolgens wordt onderbouwt hoe deze problemen betrekking hebben tot healthy ageing. Ten 
slotte wordt de conclusie getrokken in welke mate er aandacht moet worden besteed aan de 
verschillende besproken determinanten met betrekking tot healthy ageing binnen de regio. 
 
1.4.3 Beleid op het gebied van healthy ageing  
Het literatuuronderzoek naar het gezondheidsbeleid bestaat uit vier onderdelen: Europees, 
nationaal, provinciaal en regionaal. Over het algemeen wordt elk beleid openbaar gepubliceerd, 
en is deze informatie dus vrij toegankelijk.  
 
Via de websites van overheidsinstanties en onderzoeksinstituten is er toegang tot het beleid van 
Europa, Nederland, Friesland en de betrokken gemeentes. Aangezien deze beleidsplannen alle 
informatie bevat met betrekking tot gezondheid, is deze activiteit vooral gebaseerd op het 
screenen van informatie op het gebied van healthy ageing. Uiteindelijk worden vier 
uiteenzettingen van het beleid geproduceerd op deze verschillende niveaus.  
 
1.4.4 Denkrichting voor invulling van agenda Noordoost Friesland omtrent healthy ageing 
De gegevens van de problemen in de regio Noordoost Friesland en de verschillende 
beleidsplannen op gebied van healthy ageing worden gecombineerd om goede aanbevelingen te 
kunnen geven voor de regio Noordoost Friesland. Het aangeven van een duidelijke richting kan 
de regio Noordoost Friesland vervolgens helpen bij het opstellen van een agenda voor healthy 
ageing projecten en het vinden van financiën voor deze projecten. 
 

1.5 Projectgroep 
Ons ACT-team bestaat uit vijf Masterstudenten met drie verschillende achtergronden. Eén 
studeert Management, Economics and Consumer Studies, twee studeren Biologie en twee 
Voeding en Gezondheid. Vanwege deze interdisciplinaire samenstelling kunnen wij elkaar goed 
aanvullen op gebied van kennis en verschillende inzichten die we hebben. Wij geven elkaar de 
ruimte om ideeën te ontwikkelen en deze uit te werken. We weten potentiële conflicten in de 
kiem te smoren en zijn allemaal heel gemotiveerd om dit project tot een goed einde te brengen.  



6 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

 

1.6 Leeswijzer 
Een kort overzicht van de structuur van dit verslag zal dienst doen als leeswijzer.  
In Hoofdstuk 1, hierboven, wordt een uitvoerige inleiding gegeven met betrekking tot de 
probleemstelling, doelstelling en werkwijze/activiteiten. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 2 het 
begrip healthy ageing gedefinieerd. Hoofdstuk 3 zal een beschouwing geven van alle aspecten 
rondom healthy ageing op beide nationaal en regionaal niveau. De resultaten uit Hoofdstuk 3 
zullen daarna bediscussieerd worden in Hoofdstuk 4, waarin toegespitst zal worden hoe de 
verschillende facetten binnen healthy ageing passen. Hoofdstuk 5 geeft daarna een 
uiteenzetting over het beleid op Europees, nationaal, provinciaal en regionaal niveau. Daarna 
wordt in Hoofdstuk 6 verder gekeken hoe de aspecten uit Hoofdstuk 4 en 5 gecombineerd 
kunnen worden tot aanbevelingen voor een mogelijke invulling omtrent healthy ageing in 
Noordoost Friesland. Op de laatste pagina van elk hoofdstuk (behalve voor hoofdstuk 1) wordt 
kort weergegeven wat de belangrijkste punten zijn van het hoofdstuk door middel van een 
blauw kader. Het kader in Hoofdstuk 6 bestaat uit een SWOT-analyse van healthy ageing in de 
regio.  
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2. Definitie van Healthy Ageing 
In dit hoofdstuk wordt toegewerkt naar een hanteerbare definitie van het begrip healthy ageing 
voor de regio Noordoost Friesland. Voor het overzicht is dit hoofdstuk ingedeeld in drie secties. 
Het eerste gedeelte gaat in op het begrip veroudering. Vervolgens worden de verschillende 
definities en interpretaties van healthy ageing beschreven vanuit verschillende instanties. Ten 
slotte wordt er gekeken welke definitie het meest hanteerbaar is voor het verdere onderzoek.  
 

2.1 Veroudering 
Ageing, veroudering, is het proces waarbij een organisme een verandering ondergaat gedurende 
zijn levensloop. Dit start bij de bevruchting, waarbij een enkele cel zich ontwikkelt tot een 
compleet organisme, en eindigt bij de laatste hartslag (National Institute of Ageing, 2011). Elke 
periode in het leven brengt zijn eigen veranderingen met zich mee. In de eerste jaren staat de 
ontwikkeling en groei centraal, terwijl op middelbare leeftijd een afname van fysieke 
vaardigheden steeds meer een rol speelt. Naarmate je ouder wordt, is je lichaam vatbaarder 
voor ziektes en andere kwalen (National Institute of Ageing, 2011). 
 
2.1.1 Primaire en secundaire veroudering 
Ageing bestaat uit twee verschillende aspecten, primaire en secundaire ageing. Primaire ageing 
bestaat uit de afname van fysiologische processen en afbraak van verschillende weefsels. De 
systemen en daarbij betrokken weefsels, zijn onder andere het cardiovasculair systeem, het 
endocriene systeem, het gastro-intestinale systeem, het musculaire systeem, het skelet, het 
zenuwstelsel, het ademhalingsstelsel en het immuunsysteem (Steegenga, 2012a). Deze 
verouderingsprocessen liggen vast in je genen. Doordat het immuunsysteem ook vermindert in 
kwaliteit, wordt het lichaam vatbaarder voor ziekten zoals de griep en verkoudheid.  
 
Secundaire ageing staat niet vast, maar is afhankelijk van je omgeving. Externe factoren als het 
milieu, woon- en werkomstandigheden, maar ook je leefstijl dragen bij aan ageing. Factoren die 
een rol spelen in het milieu zijn luchtvervuiling, straling of zonlicht. Factoren in leefstijl die 
invloed hebben op je verouderingsproces zijn bijvoorbeeld sporten, roken, alcoholgebruik, 
gezond eten, maar ook stress (Heales, 2014). Aanpassingen in leefstijl en leefgewoonten kunnen 
een positieve invloed hebben op de secundaire veroudering.  
 
In dit onderzoeksverslag wordt onderscheid gemaakt tussen veroudering en gezond ouder 
worden. Veroudering is een verschijnsel waar niet direct iets aan gedaan kan worden (de 
primaire veroudering). Gezond ouder worden is daarentegen een proces dat kan worden 
beïnvloed (de secundaire veroudering). Daarom richt dit verslag zich niet op het verschijnsel 
veroudering, maar op het proces van veroudering. 
 
2.1.2 Psychologische en sociale veranderingen tijdens veroudering 
Naast de fysiologische aspecten van veroudering, treedt er bij veroudering ook een verandering 
op in het psychische en sociale aspect. Cognitieve functies, die op te delen zijn in het geheugen, 
aandacht en het vermogen om het gedrag te sturen verzwakken gedurende het 
verouderingsproces. Deze vorm van veroudering wordt ook wel cognitieve veroudering 
genoemd (Boxtel, 2009). Cognitieve veroudering is merkbaar aan een afname in de 
concentratieboog, een afname in het vermogen om nieuwe gegevens te onthouden en gaan 
gepaard met ziekten als dementie (Glitsky, 2007). Mede door veranderingen in capaciteit zullen 
de verwachtingen tegenover ouder wordende personen ook veranderen. Hierbij zullen ouderen 
gezien worden als zwakker en minder nuttig, terwijl zij zich niet per se zo voelen. Daarnaast 
zullen niet alle mensen even oud worden, waardoor een persoon meerdere mensen kwijt raakt 
naarmate hij ouder wordt. Het overlijden van naasten kan een grote impact hebben in de 
mentale gesteldheid van een persoon (RIVM, 2014a). Door de afname van fysieke vaardigheden 
wordt de mogelijkheid om anderen te zien en spreken kleiner, waardoor er momenteel een 
groot aantal ouderen zich eenzaam is gaan voelen (Hansen-Kyle, 2005).  
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2.1.3 Leeftijdsgroepen 
Voor verschillende doeleinden kan het nodig zijn om verschillende methoden te gebruiken om 
levensfasen van mensen te categoriseren. W. Steegenga (2012b) beschrijft drie gangbare 
manieren waarop de bevolking kan worden ingedeeld in levensfasen. De chronologische 
indeling noemt leeftijden van 65-74 jong oud, 75-84 middel oud en 85+ oud oud. Bij de socio-
economische insteek wordt er gekeken naar het moment dat een persoon stopt met werken en 
met pensioen gaat. Momenteel wordt deze leeftijd stapsgewijs omhoog gebracht tot 67 jaar in 
2021. Omdat niet iedereen op dezelfde leeftijd last krijgt van ziekten en andere ongemakken, 
bestaat er ook nog een biologische leeftijdsindeling, die heel variabel is, omdat deze leeftijd 
bepaald wordt door de fysieke en mentale conditie van een individu (Steegenga, 2012b).  

2.1.4 Conclusie veroudering 
Zoals geschreven in deze sectie heeft het begrip veroudering verschillende aspecten. 
Veroudering bestaat uit een primair en een secundair aspect, waarbij het één al vast staat in de 
genen, terwijl het tweede aspect bepaald wordt door leefstijl en omgeving. Het verschijnsel 
veroudering is niet tegen te gaan, het proces van gezond ouder worden is wel te beïnvloeden. De 
effecten van veroudering zijn op te delen in fysieke en psychologische veroudering, waarbij 
verschillende weefsels aangetast worden en cognitieve functies achteruit gaan.  

 
2.2 Definitie active en healthy ageing 
Healthy ageing kan op verschillende manier worden gedefinieerd, maar ook anders worden 
geïnterpreteerd. In deze sectie worden de belangrijkste definities en interpretaties van healthy 
ageing beschreven.  
 
2.2.1 Healthy ageing gedefinieerd vanuit verschillende disciplines 
De definitie die in het woordenboek aan healthy ageing wordt gegeven is opgedeeld in het 
begrip healthy en het begrip ageing. Het online medische woordenboek geeft de meest 
wetenschappelijke definitie aan ageing: “Ageing is de geleidelijke verandering in structuren en 
functies in mensen en dieren die voorkomen in het passeren van de tijd die niet veroorzaakt zijn 
door ziekten of andere invloeden. De kans op overlijden wordt groter naarmate de persoon of het 
dier ouder wordt’(Hansen-Kyle, 2005). Het begrip healthy wordt in het woordenboek 
gedefinieerd door een goede gezondheid en de afwezigheid van ziekten, pijn en andere defecten. 
Een toevoeging daarbij is dat gezondheid zowel bestaat uit lichamelijke als geestelijke 
gezondheid. Gecombineerd bestaat het begrip healthy ageing uit het vermogen om te blijven 
functioneren op zowel mentaal en sociaal gebied terwijl het lichaam verouderd in absentie van 
ziekten (Hansen-Kyle, 2005).  
 
Vanuit medisch oogpunt concentreert het begrip healthy ageing zich voornamelijk op de afname 
in het functioneren van capaciteiten en de reactie op chronische ziekten. Door middel van 
Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL’s) wordt de afname van het functioneren 
bepaald. Om de zelfredzaamheid van een persoon te kunnen bepalen, wordt er gekeken naar het 
kunnen uitvoeren van bepaalde taken en activiteiten (Guralnik en Kaplan, 1989). In de medische 
wereld staat de definitie beschreven als afwezigheid van chronische ziekten, het vermogen om 
chronische ziekten te overwinnen of het vermogen om risico factoren van chronische ziekten uit 
te schakelen. (Hansen-Kyle, 2005).  
 
De psychologische definitie van healthy ageing die gegeven wordt door Ford et al. (2000), richt 
zich voornamelijk op individuele autonomie, mentale stabiliteit, openheid voor veranderingen 
en sociale interacties.  
 
Tot slot is er ook het perspectief vanuit de gezondheidszorg. De gezondheidszorg definieert 
healthy ageing als een combinatie van het medische en psychologische aspect. Het onderzoek 
richt zich voornamelijk op functionele status, fysieke gesteldheid en geestelijke gesteldheid als 
de basis voor healthy ageing. De gezondheidszorg combineert verzorging, zowel vanuit de 
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sociale als de fysieke kant, en het promoten van gezondheid gedurende het verouderingsproces 
(Hansen-Kyle, 2005).  
 
Duidelijk is dat er vanuit verschillende standpunten verschillende belangen zijn aangaande het 
gezonder ouder worden.  
 
2.2.2 Active en healthy ageing geïnterpreteerd door verschillende instanties 
Wat betekent deze wetenschappelijke benadering nu voor de werkelijke populatie? Het aantal 
ouderen over de hele wereld groeit (Lutz et al., 2008) en voor Nederland betekent dit dat in 
2050 25% van de totale populatie ouder zal zijn dan 65 jaar (RIVM, 2010a). De vraag is hoe men 
moet inspelen op deze ouder wordende populatie, terwijl de kwaliteit van zorg onder druk komt 
te staan en de kosten van de zorg blijven stijgen. Een ouder wordende populatie betekent niet 
automatisch dat deze ongezond is.  
 
Het aantal mensen met één of meer chronische ziekten is de afgelopen 8 jaar met 17% gestegen 
en 1,9 miljoen Nederlanders lijden aan multimorbiditeit (het hebben van meer dan één 
chronische ziekte) (RIVM, 2014b). Wat hierbij wel gezegd moet worden is dat het hebben van 
een chronische aandoening niet betekent dat deze persoon beperkt is en zich ook ongezond 
voelt. In de hedendaagse maatschappij is het mogelijk om te leven met bijvoorbeeld diabetes 
zonder daarbij beperkt te zijn in het dagelijks leven. Daarom nemen wij ook deze mensen mee in 
de definitie van healthy en active ageing.  
 
Voor een werkbare definitie voor de regio Noordoost Friesland zijn de definities van healthy 
ageing met betrekking tot de verschillende perspectieven nog niet concreet genoeg. Daarom is er 
ook gekeken hoe verschillende instanties in Nederland healthy ageing hebben gedefinieerd.  
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet healthy ageing als het uitstellen 
van (chronische) ziekten naar een latere leeftijd. Zij nemen er echter ook een aspect 
gezondheidsbeleving bij; zijn mensen fysiek beperkt en voelen ze zich gezond? Het RIVM wil zich 
vooral richten op preventie, om de gezondheid en autonomie van het individu te bewaren. Dit 
door enerzijds ziekte te voorkomen en sterfte uit te stellen en anderzijds door het functioneren 
van ouderen te verbeteren. Het ministerie van volksgezondheid heeft in 2010 aan gemeenten 
het doel gesteld om in te spelen op het feit dat tussen 2010 en 2050 het aantal 65 jarigen zal zijn 
toegenomen met ongeveer 2 miljoen (Zantinge et al., 2011). 
 
Ten tweede is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) al jaren bezig met 
onderzoek naar active en healthy ageing: gezond en actief ouder worden. Zij proberen de 
invloed van factoren zoals leefstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren (straling, chemische 
stoffen) (Defize, 2013) op het verouderingsproces te onderzoeken en hoe deze factoren zich tot 
elkaar verhouden. Daarnaast focust het UMCG zich ook op patiëntenzorg, onderwijs en 
opleidingen op het gebied van het verouderingsproces (UMCG, 2014). Het onderzoek naar 
healthy ageing staat voor: “onderzoek naar primaire, secundaire en tertiaire preventie, waarbij 
primaire preventie gericht is op het voorkómen van aandoeningen, secundaire preventie op vroege 
opsporing en tijdige behandeling, en tertiaire preventie op het vergroten van zelfredzaamheid van 
mensen met beperkingen” (Pomp, 2011). Belangrijk bij deze definitie is dat het dus niet alleen 
draait om het voorkomen van ziektes, maar ook om hoe men om moet gaan met ziekten en 
beperkingen. 
 
De Europese commissie geeft een duidelijk definitie van active ageing. Zij hebben beleidsplannen 
voor active ageing opgesteld, vanwege de verouderende ‘babyboomers’ en de toenemende 
levensverwachting. Zij beschrijven active ageing als volgt: “mensen helpen om zo lang mogelijk de 
baas te blijven over hun eigen leven gedurende het ouder worden en, waar mogelijk, bij te kunnen 
dragen aan de economie en samenleving” (Europese Commissie, 2014a). 
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Ten slotte houdt de Europese Unie (EU) de definitie van de World Health Organization (WHO) 
aan: “Active en healthy ageing is het proces van het optimaliseren van mogelijkheden voor 
gezondheid, participatie en veiligheid om de kwaliteit van leven te verbeteren wanneer men ouder 
wordt (World Health Organization, 2002). Dit geldt voor beide, individuen en populaties. 
‘Gezondheid’ staat voor fysiek, mentaal en sociaal welzijn. ‘Actief’ staat voor het blijven 
participeren in sociale-, economische-, culturele-, spirituele- en burgerzaken, en niet alleen voor het 
vermogen om fysiek actief te blijven of te participeren op de arbeidsmarkt” (Dalli et al., 2011). 
Daarnaast definieert de WHO active ageing, als zijnde het proces van het optimaliseren van de 
mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid met het doel om de kwaliteit van 
leven te verbeteren als mensen ouder worden. Actief ouder worden stelt mensen in staat om 
hun kans op lichamelijk, sociaal en geestelijk welzijn gedurende het hele leven te realiseren en 
om te participeren in de samenleving, terwijl zij tegelijkertijd worden voorzien van adequate 
bescherming, veiligheid en zorg als ze die nodig hebben (Active Senior Care, 2014). 
 

2.3 Conclusie 
Voor de regio Noordoost Friesland wordt in dit onderzoeksverslag de definitie van de WHO 
aangehouden, en daarmee dus ook de definitie van de EU.  
Deze definitie is breed en biedt daardoor de meeste ruimte om de situatie van Noordoost 
Friesland in te bespreken. Daarnaast is het begrip meest bruikbaar voor het verkrijgen van 
financiering vanuit de EU voor de toekomst. Om de enigszins abstracte definitie van de WHO 
beter te begrijpen wordt in het volgende gedeelte het begrip healthy ageing vanuit de WHO 
definitie uitgelegd aan de hand van voorbeelden. 
 
Binnen de definitie van de WHO staat ‘gezondheid’ voor fysiek, mentaal en sociaal welzijn.  

 Onder fysieke gezondheid vallen de ontwikkeling van (chronische) ziekten en daarbij 
ook leefstijlfactoren zoals roken, alcohol gebruik en voedingspatroon. Hierbij slaat 
healthy ageing niet alleen op het gezond houden van de mensen, ze ziektevrij laten zijn, 
maar ook op het zo gezond mogelijk kunnen leven met ziekten. Healthy ageing heeft 
door middel van deze definitie dus ook betrekking op het zo gezond mogelijk oud 
worden met eventuele gebreken.  

 Onder mentale gezondheid valt de gezondheidsbeleving van de bevolking van Noordoost 
Friesland en het psychisch welzijn (van ouderen). Ook hierbij geldt dat healthy ageing 
niet alleen slaat op de preventie van psychische ziekten, maar ook op het optimaal 
gezond ouder kunnen worden met een psychische ziekte. 

 Bij het sociale aspect behoort onder andere eenzaamheid. Daarnaast is ook bijvoorbeeld 
het soort huishouden waarin je woont en het wel of niet hebben van een baan belangrijk.  

 
Binnen de definitie van de WHO staat `actief´ voor het blijven participeren in sociale-, 
economische-, culturele-, spirituele- en burgerzaken.  

 Actieve veroudering kan pas plaatsvinden als aan het fysieke, mentale en sociale welzijn 
is voldaan. Als mensen in slechte gezondheid verkeren, wordt het lastig om te blijven 
participeren in sociale-, economische-, culturele-, spirituele- en burgerzaken. Ook de 
krimp heeft invloed op actieve veroudering. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden 
aan het effect van het verdwijnen van lokale voorzieningen, waardoor de leefbaarheid 
van de omgeving achteruit kan gaan en de effecten daarvan op de gezondheid van de 
bevolking. 

 
In het volgende hoofdstuk worden de problemen in de regio Noordoost Friesland besproken en 
vervolgens wordt in Hoofdstuk 4 een conclusie getrokken over hoe de belangrijkste facetten van 
de definitie healthy ageing passen bij de huidige situatie in Noordoost Friesland. 
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Definitie healthy ageing: “Active en healthy ageing is het proces van het optimaliseren van 
mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid om de kwaliteit van leven te 
verbeteren wanneer men ouder wordt (World Health Organization, 2002). Dit geldt voor 
beide, individuen en populaties. ‘Gezondheid’ staat voor fysiek, mentaal en sociaal welzijn. 
‘Actief’ staat voor het blijven participeren in sociale-, economische-, culturele-, spirituele- en 
burgerzaken, en niet alleen voor het vermogen om fysiek actief te blijven of te participeren 
op de arbeidsmarkt” (Dalli et al., 2011). 
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3. Determinanten van Healthy Ageing op nationaal en regionaal 
niveau 
Om healthy ageing kenbaar te maken in de regio Noordoost Friesland is het van belang inzicht te 
krijgen in de problemen van deze regio. Zo kan duidelijk gemaakt worden waar de meeste 
aandacht moet komen te liggen, en dus op welk vlak projecten met betrekking tot healthy ageing 
de meeste baten kunnen hebben. Om dit te kunnen doen worden in dit hoofdstuk eerst de 
ontwikkelingen en veranderingen weergegeven in Nederland, vervolgens wordt er een uitleg 
gegeven over krimp- en anticipeerregio’s. Ten slotte wordt er ingezoomd op de regio Noordoost 
Friesland en worden de nationale cijfers gebruikt om de regionale cijfers in perspectief te 
brengen.  
Uit de uiteenzetting van de problemen in de regio Noordoost Friesland in de tweede sectie kan 
geconcludeerd worden op welke punten de meeste winst behaald kan worden (Hoofdstuk 4). 
 

3.1 Nederland 
Om de demografische gegevens van de regio Noordoost Friesland in perspectief te plaatsen 
worden de nationale ontwikkelingen in dit onderzoek uitgezet tegen de regionale 
ontwikkelingen. In deze sectie wordt ingegaan op de nationale situatie.  
 
3.1.1 Demografische aspecten 
In deze sectie worden verschillende aspecten van de bevolkingssamenstelling van Nederland 
besproken. Hieronder worden de leeftijdsopbouw, beroepsbevolking, huishoudens, 
levensverwachting, bevolkingsgroei en sterftecijfer behandeld.  
 
Leeftijdsopbouw 
Na de tweede wereldoorlog is er een geboortegolf in Nederland geweest, deze mensen zijn in 
2015 rond de 65 jaar. Aangezien deze periode van geboortes ook weer afnam, betekent het 
vandaag de dag dat het aandeel ouderen in de bevolking toeneemt. In 2012 waren 2.7 miljoen 
mensen (16%) van de gehele populatie ouder dan 65 jaar. Daarnaast neemt door de toegenomen 
levensverwachting binnen deze groep ouderen ook het aantal 80-plussers toe. Van de 16% 65-
plussers was 25% ouder dan 80 jaar, wat een totaal betekent van 686.000 mensen (RIVM, 
2012a). Doordat deze ‘babyboomers’ binnenkort rond de 65 zijn en zij een toegenomen 
levensverwachting hebben is er sprake van een geleidelijke vergrijzing van de bevolking. 
 
Een ander punt in de bevolkingssamenstelling is dat vrouwen over het algemeen langer leven 
dan mannen: 65% van de 80-plussers is een vrouw. Hoe hoger de leeftijd, hoe kleiner het 
aandeel mannen in de bevolkingsgroep (RIVM, 2012a). De verwachting is dat dit in de toekomst 
minder scheef gaat worden aangezien het verschil in levensverwachting voor mannen en 
vrouwen kleiner gaat worden (Garssen, 2011).  
 
Beroepsbevolking 
Door de toenemende vergrijzing wordt de druk op de (potentiële) beroepsbevolking groter, 
aangezien deze de lasten van de vergrijzing zullen moeten oplossen. De ‘grijze druk’ (“de 
verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot en 
met 64 jaar”) was in 2012 27%, wat betekent dat er 27 65-plussers zijn op elke 100 (potentiële) 
arbeidskrachten (RIVM, 2012a). Hier komt bovenop dat de kosten van de zorg zullen stijgen. In 
2011 lagen de zorguitgaven op 13% van het Binnenlands Bruto Product (BBP). Het vooruitzicht 
is dat deze kosten zullen stijgen tot 19-31% in 2040 (CPB, 2011). 

Opleidingsniveau  

Mensen met een laag opleidingsniveau hebben gemiddeld een minder lange levensverwachting 
dan mensen van een hoger opleidingsniveau, dit kan wel ruim 6 jaar verschillen (RIVM, 2014c). 
Opleidingsniveau wordt vaak gezien als een afspiegeling van de sociaaleconomische status 
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(SES). Echter is de SES veel meer dan alleen opleidingsniveau. Volgens het RIVM bestaat SES uit 
drie aspecten: 

1) “materiële omstandigheden,  
2) vaardigheden, capaciteiten en kennis en  
3) het sociale netwerk en de status en macht van mensen in dat netwerk” (RIVM, 2014d). 

Het hebben van een lage SES heeft veel verbanden met gezondheid. Uitgedrukt in “jaren geleefd 
in goed ervaren gezondheid” leven mensen met een lage SES gemiddeld 20 jaar minder in goed 
ervaren gezondheid dan die van een hogere SES. Daarbij leven mensen met een hogere SES 
ongeveer 15 jaar langer zonder beperkingen (RIVM, 2014e).  
 
Daarbij heeft opleidingsniveau invloed op determinanten van gezondheid, zoals voeding en 
beweging. Zo eten hoogopgeleiden meer groente, fruit, vezels en vis en vooral hoogopgeleide 
mannen hebben over het algemeen een lagere energie-inname dan lager opgeleide mannen 
(RIVM, 2014e). Er zijn echter meer alcoholgebruikers onder hoogopgeleiden dan onder 
laagopgeleiden, hoewel er wel meer zwaar alcoholgebruik is onder laagopgeleiden (RIVM, 
2014e). Vooral onder scholieren wordt meer gedronken bij een lager opleidingsniveau en onder 
deze groep is ook meer binge drinking (RIVM, 2014e). Qua beweging zijn er minder 
hoogopgeleiden die aan de Nederlandse norm voor gezond bewegen voldoen dan mensen met 
een lage opleiding. Hoewel in de inactieve categorie ook de meeste laag opgeleiden zitten. In de 
semi-actieve categorie komen de meeste hoogopgeleiden voor (RIVM, 2014e).  
 
Verder zijn er ook sociale aspecten die effect hebben op het welbevinden. Zo kunnen lager 
opgeleiden minder goed sociale contacten onderhouden dan hoger opgeleiden, wat ertoe leidt 
dat hoger opgeleiden vaak een hogere sociale participatie hebben (Broese van Groenou, 2006).  
 
Huishoudens 
Het aantal alleenstaande huishoudens heeft een stijging doorgemaakt van 32.6% naar 36.8% in 
de periode 2000-2012. Deze stijging heeft onder andere te maken met het feit dat ouderen tot 
hogere leeftijden zelfstandig blijven wonen, ook als zijn of haar partner overlijdt. 
Samenwonende huishoudens hebben een daling doorgemaakt van 61.1% naar 55.9% in de 
periode 1995-2012 (Prognose Fryslân, 2013).  
 
De verwachting is dat in de komende jaren deze trend voor beide huishoudens doorzet door de 
individualisering. Meer jongeren willen eerst zelfstandig wonen, minder mensen hertrouwen en 
de kans dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen neemt toe. Hierdoor gaat over het 
algemeen een stijging plaatsvinden in de woningbehoefte. Dit is overigens niet voor elke 
gemeente hetzelfde en afhankelijk van de huishoudensamenstelling en leeftijdsgroepen 
(Prognose Fryslân, 2013).  
 
Daarnaast is het belangrijk te bedenken dat de behoefte in het aantal instellingsplaatsen toe zal 
nemen door de vergrijzing. In Nederland ligt het aantal mensen in institutionele huishoudens 
(verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk 
gehandicapten, internaten of gevangenissen) tegenwoordig op 1.3% (Prognose Fryslân, 2013).  
 
Levensverwachting 
Nederland had in het jaar 2012 een totale populatie van 16.174.000 mensen (WHO, 2014a), 
waarvan 53.5% een leeftijd had tussen de 30 en de 70 jaar (WHO, 2014b) en 83% van het totaal 
ouder was dan 15 jaar (WHO, 2014c). Het aantal kinderen per vrouw ligt in Nederland lager 
(1.8) dan gemiddeld in de wereld (2.5), maar de levensverwachting van beide geslachten bij 
geboorte ligt gemiddeld hoger (81 jaar) vergeleken met het gemiddelde van de wereld (70 jaar). 
De prognose van het CBS van 2012-2060 voorspelt dat de Nederlandse man in 2050 gemiddeld 
85.7 jaar oud gaat worden en de vrouw 88.5 jaar (Prognose Fryslân, 2013). De 
levensverwachting in Nederland gaat in de toekomst dus nog flink toenemen. 
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Verder is het gemiddeld verwachte aantal gezonde jaren tegenwoordig bij geboorte met 71 jaar 
in Nederland hoger vergeleken met de 62 jaar wat het gemiddelde is van de wereld (WHO, 
2014a). Het aantal verloren gezonde jaren wordt in Nederland voor 87% verklaard door 
chronische ziekten, 6% door infectieziekten en 7% door verwondingen (WHO, 2014b). Ondanks 
het grote verschil met de rest van de wereld is het aantal gezonde jaren een belangrijk 
agendapunt voor Nederland, omdat het aantal gezonde jaren niet evenredig meestijgt met de 
verhoogde levensverwachting, wat te zien is in Figuur 1 (UMCG, 2011). De tijd dat een persoon 
geen chronische ziekten heeft zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes of Alzheimer ligt bij 
mannen gemiddeld op 70% en bij vrouwen op 60%. Concluderend betekent dit dat er een 
groeiende kloof is tussen het aantal gezonde jaren en de levensverwachting (UMCG, 2011). Door 
de stijgende levensverwachting en het oplopende aantal jaren met een chronische ziekte, neemt 
het zorggebruik op twee fronten toe: ten eerste doordat de levensverwachting hoger komt te 
liggen, en ouderen over het algemeen meer zorg nodig hebben. Ten tweede doordat de mens 
eerder ziek wordt en dus voor een langere termijn zorgbehoeftes hebben (Asbeek Brusse en van 
Montfort, 2012).  
 
 

Figuur 1. Succesvol ouder worden (UMCG, 2011).  

 
Bevolkingsgroei 
Nederland heeft nog enige tijd te maken met bevolkingsgroei. Volgens de CBS 
Bevolkingsprognose uit 2013 groeit de bevolking tot 2060 tot een omvang van bijna 17,9 miljoen 
inwoners (zie Figuur 2). Tot 2040 stijgt de bevolking tot 17,8 miljoen mensen. Van 2040 tot 
2060 zal volgens de prognose de bevolking blijven toenemen, maar heel langzaam. In die 20 jaar 
gaat het om een toename van iets meer dan 70 duizend mensen (RIVM, 2014f). 
 

 

 

 

 

http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/toekomst/#reference_5179
http://www.nationaalkompas.nl/bevolking/toekomst/#reference_5179
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Figuur 2. Bevolkingsomvang, 1950-2013 en prognose van de bevolkingsomvang, 2014-2060 (CBS, 2012b).  

Sterftecijfer 
Sterfgevallen voor de totale bevolking van Nederland voor alle leeftijden en beide geslachten 
worden vooral veroorzaakt door chronische ziekten (89%). 33% van deze sterfgevallen wordt 
veroorzaakt door kanker, 29% door hart- en vaatziekten, 6% door chronische respiratoire 
ziekten, 2% diabetes en 20% door andere chronische ziekten. De kans op sterven door één van 
deze vier chronische ziekten tussen de leeftijden 30 en 70 jaar is 12% (WHO, 2014b).  
 
Daarnaast is de perinatale sterfte (doodgeboorte na 24 weken zwangerschap en sterfte in de 
eerste week) een belangrijk aandachtspunt. De afgelopen decennia is de sterfte rondom de 
geboorte (perinatale sterfte) zeer sterk gedaald. De daling is echter afgevlakt waardoor in 2003 
de zuigelingen en perinatale sterfte in Nederland (4.0 en 8.6 per 1000 geboortes) hoger was dan 
in ander EU landen (RIVM, 2014g; GGD Fryslân, 2012a). Deze daling hangt samen met een 
relatief terughoudend gebruik van prenatale diagnostiek (Garssen en van der Meulen, 2004) 
 
3.1.2 Lokale voorzieningen 
Als de bevolking krimpt, neemt het draagvlak onder voorzieningen af (EIB, 2012). Hoewel 
sociaaleconomische factoren zoals schaalvergroting en verandering in leefstijl en 
consumentengedrag belangrijker zijn voor verdwijnende voorzieningen dan bevolkingsdaling, 
kan krimp het proces van verdwijnende voorzieningen wel versterken. Als het geboortecijfer 
laag blijft, kan dit betekenen dat scholen moeten sluiten of samenvoegen. Een daling van de 
jeugdige bevolking heeft naast de impact op onderwijsvoorzieningen ook invloed op andere 
voorzieningen voor de jeugd, zoals kinderopvang en uitgaansvoorzieningen voor jongeren (EIB, 
2012). Een krimp betekent ook een lagere omzet voor winkeliers en bedrijven, minder 
sportfaciliteiten, minder bezoekers voor theater, bioscoop of concerten waardoor het aanbod 
hiervan daalt. Er zijn minder reizigers in de bus of trein, waardoor openbaar 
vervoerverbindingen minder winstgevend worden. Dit alles zorgt ervoor dat bewoners langer 
moeten reizen om voorzieningen te bereiken (Groot en Schonewille, 2012).  
 
3.1.3 Eenzaamheid 
Aangezien eenzaamheid kan leiden tot beide psychische en fysieke gezondheidsklachten en een 
belangrijk element kan zijn op het gebied van healthy ageing zijn hier ook cijfers voor gezocht. 
Eenzaamheid is hierbij gedefinieerd als: “Het subjectief ervaren van een onplezierig of 
ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit) van bepaalde sociale contacten” (TNS, 2008). In 2012 was 
aan de hand van 11 stellingen 48% van de populatie 18 jaar en oudere Nederlanders 
geclassificeerd als niet eenzaam, 41% matig eenzaam, 6% sterk eenzaam en 5% zeer sterk 
eenzaam. Deze mate van eenzaamheid blijft redelijk stabiel over de jaren. Opvallend hierbij is 
dat de eigen inschatting van eenzaamheid lager is. Ongeveer 71% van de Nederlanders vindt 
zichzelf niet eenzaam, 26% matig eenzaam en 2% sterk eenzaam (TNS, 2012).  
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De geclassificeerde 11% (sterk) eenzamen zijn niet in te delen in een bepaalde bevolkingsgroep. 
Deze mensen zijn beide mannen en vrouwen en komen in alle leeftijdsgroepen voor (alleen in 
mindere mate in de groep 18-25 jarigen). Verder wonen deze respondenten verspreid over het 
hele land en komen ze iets meer voor in de lagere sociale klasse (TNS, 2012). Over het algemeen 
is de groep eenzamen tijdelijk, maar een grote groep is langdurig eenzaam (Partoer et al., 2013).  
 
Een onderzoek van Partoer in samenwerking met GGD Fryslân en TREES hebben daarnaast ook 
de sociale contacten van ouderen in kaart gebracht. Sociale contacten en de kwaliteit daarvan 
hebben namelijk een belangrijke samenhang in eenzaamheid. Uit dit onderzoek is geconcludeerd 
dat 53% van de groep ouderen weerbaar is en 25% eenzaam. De resterende groep bestaat voor 
12% uit sociaal geïsoleerde ouderen en 10% contactarme ouderen (Partoer et al., 2013).  
 
3.1.4 Leefstijlfactoren 
Zoals besproken in Hoofdstuk 1 wordt gezond ouder worden beïnvloed door een groot aantal 
leefstijlfactoren. In deze paragraaf worden de belangrijkste risicofactoren besproken. Aan de 
hand van een gezondheidsmonitor wordt de kwaliteit van leven, lichamelijke gezondheid en 
psychische gezondheid aangetoond. Deze gegevens zijn opgesteld door een samenwerkings-
verband van 28 GGD’en, het CBS en het RIVM. Het tabaksgebruik, alcoholgebruik, overgewicht 
en lichamelijke beperkingen zijn gemeten onder de bevolking van 19 jaar en ouder. In deze 
sectie wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Onder de sectie 3.3 wordt 
weer teruggekomen op deze cijfers in vergelijking met de regio Noordoost Friesland. 
 
Tabaksgebruik 
In 2012 rookte in de Nederlandse populatie van 19 jaar en ouder 22.8% dagelijks of wel eens 
een sigaret. Onder deze groep vallen ook de zware rokers, die meer dan 20 sigaretten op een dag 
roken. 4.1% van de Nederlandse bevolking is een zware roker. Een overzicht van het aantal 
rokers is gegeven in Tabel 1. Wanneer je kijkt naar het geslacht, rookt 26% van de mannen en 
20% van de vrouwen, dit geldt voor alle leeftijdsgroepen (RIVM, 2010b). Gemiddeld worden er 
14 sigaretten op een dag gerookt door een frequente roker. In 2012 werden filtersigaretten het 
meest gerookt (17%) onder de bevolking, daarna volgt shag (12%), sigaren (4%) en andere 
vormen van roken (5%) (STIVORO, 2013). 
 
Alcoholconsumptie 
Cijfers over alcoholgebruik laten zien dat de prevalentie van zware episodische drinkers in 2010 
(minstens 6 glazen voor mannen, 4 glazen voor vrouwen op minstens één avond in de week) op 
10.4% ligt. Het aantal overmatige drinkers, (meer dan 21 glazen bier voor mannen en 14 glazen 
bier voor vrouwen) ligt op 8.4% in Nederland. Tabel 1 geeft deze cijfers weer. 1.7% van de 
mannen had in het jaar 2010 aandoeningen veroorzaakt door alcohol (waarvan 0.9% alcoholist), 
vergeleken met 0.8% van de vrouwen (waarvan 0.4% alcoholist). Daarnaast waren er in 2010 
ook geheelonthouders voor alcohol: 2.4% van de mannen en 5.2% van de vrouwen (WHO, 
2014c).  
Sterftecijfers van 2012 gestandaardiseerd voor leeftijd lieten zien dat 5.7 op de 100.000 mannen 
en 2.5 op de 100.000 vrouwen boven de 15 jaar stierven aan levercirrose. Voor alcohol 
gerelateerde verkeersongevallen was dit voor mannen en vrouwen respectievelijk 6.8 en 2.2 op 
de 100.000 (WHO, 2014c).  
 
Drugsgebruik 
Wanneer er gekeken wordt naar het drugsgebruik, is dit meestal ingedeeld in het gebruik van 
Cannabis en harddrugs, waar ecstasy (XTC) en cocaïne onder vallen. In Nederland heeft 25.7% 
van de bevolking tussen de 15-64 jaar wel eens cannabis gebruikt. Daarnaast geeft 7% aan 
recentelijk cannabis te hebben gebruikt. Van de bevolking heeft 5.2% wel eens cocaïne gebruikt, 
1.2% heeft dit afgelopen jaar gebruikt. De drug XTC is door 6.2% van de Nederlandse bevolking 
geprobeerd. Tevens is er gekeken naar het drugsgebruik onder jongeren. 27% van de jongeren 
tussen de 15 en 16 jaar heeft weleens cannabis gebruikt. Daarnaast geeft 5% van de 
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Nederlandse jongeren aan ervaring te hebben met harddrugs als XTC, amfetamine, LSD, paddo’s, 
cocaïne, crack, GHB of heroïne (RIVM, 2012c). 
 
Overgewicht 
Een andere risicofactor is obesitas. In 2012 had 48.3% van de Nederlanders ouder dan 18 jaar 
overgewicht, waarvan 12.7% obesitas, zie ook Tabel 1 Er wordt gesproken van overgewicht 
wanneer de Body Mass Index (BMI), de relatie tussen de lengte en het gewicht, hoger is dan 25 
kg/m2. Wanneer deze BMI hoger is dan 30 kg/m2 wordt er gesproken over obesitas. Bij mannen 
komt vaker overgewicht voor vergeleken met vrouwen (53% vergeleken met 43,7%), maar voor 
obesitas is het omgekeerd (11.3% vergeleken met 13.9%). Overgewicht (59.2%) en obesitas 
(15.8%) komen daarnaast vaker voor bij 65-plussers vergeleken met de gehele populatie, en 
minder veel bij de jeugd: respectievelijk 14% en 2% (RIVM, 2012b).  
 
Tabel 1. Percentages van de leefstijlfactoren: roken, alcohol en overgewicht  

 

3.2 Krimp en anticipeerregio’s 
Zoals besproken in de vorige sectie neemt de groei van de bevolking af, waardoor de bevolking 
uiteindelijk vergrijst. Dit fenomeen speelt zich alleen niet op elk gebied in dezelfde mate af. In 
sommige gebieden is er zelfs nog een bevolkingsgroei (Rijk, et al., 2012). De gebieden waar al 
een sterke bevolkingskrimp plaats vindt worden gedefinieerd als krimpgebieden. Noordoost 
Friesland wordt momenteel gedefinieerd als een anticipeerregio. Voordat de focus gelegd wordt 
op Noordoost Friesland is het daarom belangrijk om eerst in kaart te brengen wat de definities 
zijn van deze krimp- en anticipeerregio’s en wat dit voor hen betekent.  
 
Anticipeerregio’s zijn regio’s die volgens de prognose duidelijk een daling van het aantal 
inwoners laat zien, en dus toekomstige krimpregio’s kunnen zijn (Derks, 2014).  
Een belangrijke opmerking bij de definiëring van krimp- en anticipeergebieden, is dat als 
gekeken wordt op wijkniveau er grote verschillen kunnen bestaan. Dit kan betekenen dat in 
krimpregio’s het aantal inwoners in bepaalde wijken juist wel groeit of een stijging in het aantal 
huishoudens doormaakt, en in andere gebieden in Nederland krimp kan optreden (CMO, 2013).  
 
3.2.1 Oorzaken van krimp 
Demografische krimp heeft volgens het PBL grofweg drie oorzaken. Ten eerste zijn er sociaal-
culturele ontwikkelingen zoals individualisering en emancipatie waardoor mensen minder 
kinderen krijgen. Deze zijn vooral van invloed op het natuurlijke bevolkingsverloop, met name 
het geboortecijfer. Ten tweede zijn er regionale economische ontwikkelingen in conjunctuur, 
zoals ontwikkelingen in bedrijvigheid en werkgelegenheid in een gebied en ten derde zijn er 
planologische beslissingen, zoals het bouwen van woningen. Deze laatste twee beïnvloeden 
vooral migratie- en verhuisbewegingen op lokaal niveau (Groot en Schonewille, 2012; PBL, 
2014). Denk hierbij aan het gezinnen met kinderen die naar grotere steden gaan, en jongeren en 
hoogopgeleiden die naar grotere steden gaan (Rijksoverheid, 2014).  
 
3.2.2 Gevolgen van krimp 
Demografische krimp wordt gedefinieerd als een structurele afname in het aantal inwoners in 
een bepaald gebied over een bepaalde periode (NVM, 2010). Bevolkingskrimp kan zich op 
verschillende manieren manifesteren: er kan een daling van het aantal inwoners plaatsvinden, 
daling van het aantal huishoudens en veranderingen in samenstelling van bevolking. Zoals later 
wordt genoemd zal het aantal huishoudens in Noordoost Friesland blijven stijgen, terwijl het 

Totale bevolking Rokers Alcoholdrinkers Overgewicht 

Geen/niet 77.2% 7.6% 51.7% 

Totaal aantal 22.8% 92.4% 48.3% 
Zware 4.1% 8.4% 12.7% 
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aantal inwoners daalt, omdat er meer alleenstaande huishoudens komen (Derks, 2010; CMO, 
2013). Daarnaast verandert de bevolking ook qua samenstelling (door ontgroening en 
vergrijzing) zoals eerder genoemd in Paragraaf 3.1.1 (Groot en Schonewille, 2012; PBL, 2014). 
De gevolgen van krimp komen neer op het wegtrekken van jongeren (ontgroening), het 
verdwijnen van voorzieningen, verminderde economische activiteit, verminderde 
werkgelegenheid en een verminderde ontwikkeling van de huizenprijzen op de woningmarkt. 
Doordat deze regio’s voornamelijk aan de randen van het land liggen, is het lastig om deze 
regio’s aantrekkelijk te maken (NVM, 2010; CMO, 2013). 
 
De invloed van demografische ontwikkelingen is vaak als eerste zichtbaar op de woningmarkt, 
waarbij er meer dan voldoende woningen beschikbaar zijn. Dit heeft vaak als gevolg dat de 
woningprijzen in zo’n gebied dalen en mensen eerder zullen gaan verhuizen. In aantrekkelijke 
regio’s kan dit positief uitpakken omdat er dan meer keuzevrijheid komt op de huizenmarkt. In 
regio’s met en ontspannen woningmarkt kan dit negatief uitpakken, omdat dit kan leiden tot een 
woningoverschot en dus leegstand. Vooral minder aantrekkelijke (oude) huizen en minder 
gewaardeerde landschappen zijn hier gevoelig voor. Ook zal er minder nieuwbouw en minder 
vraag naar huurwoningen zijn (Rijksoverheid, 2014). In onderzoek van MOVISIE wordt gewezen 
op het gevaar van sociale segregatie: enerzijds mooie buurten en dorpen die met name door 
mensen met hoge SES worden bewoond; anderzijds minder populaire dorpen en buurten waar 
mensen met lage SES wonen. Het risico bestaat dat de sociale cohesie in een buurt wordt 
aangetast. In een meer homogene buurt zijn mensen eerder geneigd om sociale contacten met 
elkaar te onderhouden en elkaar te steunen (Groot en Schonewille, 2012). 
 
Over het algemeen hebben mensen in de krimpregio’s een minder goede gezondheid vergeleken 
met mensen in andere regio’s (Verweij en Van der Lucht, 2011). Een verklaring hiervoor is de 
mindere SES vergeleken met de rest van Nederland, wat gerelateerd is aan het feit dat mensen 
met een lager inkomen of opleidingsniveau vaak een slechtere gezondheid hebben. Dit feit 
betekent ook dat in krimpregio’s het aantal huishoudens met bijstandsuitkering relatief hoog is 
(CMO, 2013). Daarnaast trekken bepaalde groepen weg uit deze regio’s, dit verschijnsel wordt 
ook wel “selectieve migratie” genoemd. De mensen die verhuizen zijn over het algemeen 
gezonder dan mensen die niet verhuizen en er komt niet eenzelfde aantal gezonde mensen terug 
(Verweij & Van der Lucht, 2014). Over het algemeen zijn de gezondere mensen jonger en van 
een hogere sociaaleconomische status dan de minder gezonde mensen die achterblijven 
(Andersson & Bråmå, 2004). Onder de wegtrekkende groep mensen vallen ook huisartsen, 
waardoor de aanwezigheid van geschikt personeel in de zorg afneemt. Deze afname zal ten koste 
gaan van het aantal contacturen die een inwoner met zijn of haar huisarts heeft en zal daarom 
problemen kunnen vormen (Vries, 2014). 
 
Gezondheid in de krimpregio’s wordt door 24% als minder gezond ervaren, vergeleken met een 
19% minder gezonde ervaring in andere gebieden in Nederland. De ervaring van gezondheid is 
een belangrijke voorspeller voor verhoogde zorggebruik en sterfte (Verweij & Van der Lucht, 
2014) en daardoor een belangrijk element. Dit verhoogde zorggebruik laat zich bijvoorbeeld 
zien in het geschatte aantal contactminuten met de huisarts tussen 2008 en 2011: deze namen in 
heel Nederland toe, maar deze toename was sterker in krimpregio’s (CMO, 2013). 
Anticipeerregio’s vertonen geen verschil in de ervaring van gezondheid vergeleken met andere 
regio’s in Nederland (Verweij & Van der Lucht, 2014).  
 

3.3 De regio (Noordoost) Friesland 
Om nader te bepalen wat er van belang is in Noordoost Friesland, wordt gekeken naar de 
huidige situatie in dit gebied. Aan de hand hiervan kan er bepaald worden welke maatregelen er 
genomen moeten worden om de gezondheid te verbeteren of optimaliseren. Dit wordt gedaan 
door te kijken naar de populatie en de leefstijl in Noordoost Friesland. In deze sectie wordt 
dezelfde volgorde aangehouden als in de sectie over Nederland. Daarnaast is er een extra 
paragraaf bijgevoegd over migratie, omdat dit vooral binnen de regio een actueel onderwerp is. 
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Ook zijn er extra paragrafen bijgevoegd over langdurige aandoeningen, beperkingen en ervaren 
gezondheid. Deze worden alsnog vergeleken met Nederlandse cijfers, maar zijn in deze sectie 
meer van belang.  
 
Er zijn verschillende prognoses gemaakt voor de bevolking en huishoudens van Friesland. Deze 
berekeningen zijn gemaakt op de trend van voorgaande jaren, en niet op nieuwe (onvoorziene) 
ontwikkelingen. Toch is dit belangrijke informatie omdat je hiermee een inzicht kan geven op 
wat de komende jaren de verwachting is (Prognose Fryslân, 2013).  
 
3.3.1 Demografische aspecten 
In deze sectie worden verschillende aspecten van de bevolkingssamenstelling van de regio 
(Noordoost) Friesland besproken. Hieronder worden de leeftijdsopbouw, beroepsbevolking, 
huishoudens, levensverwachting, bevolkingsgroei en sterftecijfer behandeld.  
 
Leeftijdsopbouw 
Ontwikkeling in leeftijdsgroepen in Friesland is vergelijkbaar met die van Nederland. Voor 
Friesland neemt tot 2030 de leeftijdsgroep tot 50 jaar af, en daarna blijft deze stabiel. Beide 
groepen van 0-14 jaar en 15-24 nemen tot 2030 af met ruim 10.000 personen. De leeftijdsgroep 
25-49 neemt het sterkst af met 30.000 personen. De groep 50-64 jaar zal in de periode 2010-
2040 met 30.000 personen kleiner worden. Daar tegenover staat de groep 65+ waarbij een 
stijging van 115.000 in 2012 naar 180.000 personen in 2040 verwacht wordt. Na 2040 neemt 
deze groep weer af. Op de korte termijn neemt dus vooral de groep 65-74 jarigen toe, maar voor 
de lange termijn is dit ook de groep 75+. Een samenvatting van deze gegevens is te vinden in 
Figuur 3 (Prognose Fryslân, 2013). Dit sluit aan met de vergrijzing en daarnaast ook ontgroening 
in de regio Noordoost Friesland. De provincie Friesland ziet de verandering van de 
bevolkingssamenstelling (kwalitatieve demografische transitie) als een groter probleem dan de 
kwantitatieve verandering; de daling van de bevolking. Onder kwalitatieve demografische 
transities vallen de ontgroening en vergrijzing (provincie Fryslân en het Ministerie van 
BZK/WBI, 2012).  
 
Voor Noordoost Friesland is het aandeel 65 plussers in 2010 gemiddeld 16% en de verwachting 
voor 2030 ligt gemiddeld op 28%, door een uitschieter van 30% in Dongeradeel en 29% in 
Tytsjerksteradiel. De rest van de gemeentes liggen op ongeveer 25% (Prognose Fryslân, 2013). 
Dit betekent een enorme toename in de vergrijzing van Noordoost Friesland.  
 
Voor de groep jongeren van 0-14 jarigen is het verschil het grootst in Kollumerland met een 
daling van 23% en het kleinst in Dongeradeel met een daling van 12.7%. Het gemiddelde voor 
Noordoost Friesland ligt op een daling van 15.9% (Prognose Fryslân, 2013). Dit betekent een 
afname in het aantal jongeren in de regio Noordoost Friesland.  
 
In het TNO rapport ‘Indicatie van de zorgvraag’ wordt ongeveer dezelfde prognose voor de 
leeftijdsopbouw gegeven, alleen met andere leeftijdsindelingen. Daarnaast wordt voortgebouwd 
op de problemen die een ouder wordende bevolking met zich mee brengt. Zo zullen er meer 
mensen komen met ernstige dementie, ernstige fysieke problemen, mobiliteits- en 
zelfzorgproblemen (TNO, 2014a). 
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Figuur 3. Prognose van de omvang van alle leeftijdsgroepen in Friesland (Prognose Fryslân, 2013).  

 

Beroepsbevolking 
De genoemde veranderingen in samenstelling en populatiedaling hebben een invloed op de 
werkende populatie (15- tot 65 jarigen) die in de regio aanwezig is. De prognose is dat de 
werkende populatie in Friesland van 64% in 2014 zal dalen tot 60% in 2025 en in 2040 verder 
gedaald zal zijn naar 54%. Dit is een grotere daling dan het Nederlandse gemiddelde waar een 
daling van 66% in 2014 naar 57% in 2040 wordt verwacht (PBL/CBS, 2013; Prognose Fryslân, 
2013). Hierbij is al rekening gehouden met het feit dat er een toenemende arbeidsparticipatie is 
onder vrouwen en mensen onder de 55 jaar (Prognose Fryslân, 2013). Voor de werkende 
populatie betekent dit dat de ‘grijze druk’ hoger wordt.  
 
Voor Noordoost Friesland liggen deze cijfers gemiddeld op een daling van 17%. De hoogste 
afname in de beroepsbevolking vindt plaats in Ferwerderadiel met 22.2% en de laagste in 
Tytsjerksteradiel met 12.2% (Prognose Fryslân, 2013). 
Vergeleken met Nederland heeft Noordoost Friesland een heel laag percentage hogeropgeleiden. 
De landelijke percentages voor mbo, hbo en wo liggen respectievelijk op 44, 36 en 20 procent. 
Voor Noordoost Friesland is dit 61% mbo, 33% hbo en slechts 6% wo (CBS, 2012a). Een reden 
hiervoor is dat steeds meer jongeren wegtrekken naar een gebied waar hoger onderwijs wordt 
gegeven. Zij keren niet meer terug, omdat er een gebrek is aan passend werk op de arbeidsmarkt 
in Noordoost Friesland (provincie Fryslân en het Ministerie van BZK/WBI, 2012). 
 
Qua werkgelegenheid betekent dit dat er enerzijds baanmogelijkheden zijn die gecreëerd 
kunnen worden door de grotere zorgvraag die gepaard gaat met een verouderende bevolking. 
Anderzijds zal de zorg door de grote groei snel tegen een tekort aan personeel aanlopen, met 
name het hoog opgeleide personeel (Provincie Fryslân en het Ministerie van BZK/WBI, 2012). 
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Huishoudens 
Dezelfde trend qua huishoudens die in Nederland speelt, vindt ook plaats in Friesland. De 
verwachting is dat het aantal huishoudens langer zal toenemen dan de stijging in het aantal 
inwoners door de individualisering. Vanaf 2030 tot 2040 zal het aantal huishoudens afnemen in 
Friesland (Prognose Fryslân, 2013).  
 
Kijkend naar de leeftijdsopbouw gaat het aantal huishoudens voor ouderen (65 jaar en ouder) 
bijna anderhalf maal zo groot worden. Het aantal jongere huishoudens (tot 40 jaar) blijft 
ongeveer hetzelfde, maar de groep tussen de 40 en 55 zal flink afnemen. Door deze 
leeftijdsopbouw en het toenemende aantal echtscheidingen zijn het vooral de alleenstaande 
huishoudens die gaan toenemen (Prognose Fryslân, 2013). Daarnaast woont 1.5% van de gehele 
bevolking van Friesland in institutionele huishoudens (verpleeg- en verzorgingshuizen, 
psychiatrische ziekenhuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, internaten of 
gevangenissen), vergeleken met de 1.3% in Nederland. 57% van deze 1.5% zijn 75 jaar of ouder 
en hiervan is zelfs 36% 85 jaar of ouder (Prognose Fryslân, 2013).  
Belangrijk is hierbij dat hoewel het aantal alleenstaande oudere huishoudens toeneemt, ook het 
aantal institutionele huishoudens gaat toenemen door de vergrijzing. Ook zal de behoefte aan 
zorg in deze institutionele huishoudens gaan toenemen, omdat de criteria voor het wonen in een 
verzorgingstehuis aangescherpt worden (Prognose Fryslân, 2013).  
 
Voor Noordoost Friesland ligt de verwachting ook op een daling in het aantal huishoudens na 
2020, zoals te zien in Figuur 1 in Bijlage 1, waardoor er een woningoverschot zal zijn (PBL/CBS, 
2013; Prognose Fryslân, 2013). Voor de periode 2010-2020 wordt nog een toename van 2.5% 
verwacht in het aantal huishoudens in Noordoost Friesland, maar een afname van 1.1% in de 
periode 2020-2030 (Prognose Fryslân, 2013).  
 
Levensverwachting 
De levensverwachting in Noordoost Friesland ligt rond het Nederlandse gemiddelde, alleen in 
Tytsjerksteradiel ligt deze lager (provincie Fryslân en het Ministerie van BZK/WBI, 2012). Een 
verklaring hiervoor zou tabak- en alcoholgebruik kunnen zijn waarvan de cijfers hoger liggen 
dan in de rest van Noordoost Friesland en/of het aantal chronische aandoeningen die in deze 
gemeente hoger ligt in vergelijking met andere delen van Noordoost Friesland. 
 
In Friesland zijn er de afgelopen jaren 
gemiddeld meer kinderen per vrouw 
geboren vergeleken met Nederland. In 
Nederland ligt dit gemiddelde 
tegenwoordig op 1.8, terwijl voor 
Friesland deze ligt op 1.9 per vrouw 
(zie Figuur 4 (Prognose Fryslân, 
2013)). Ook zitten er verschillen in 
gemeenten en in de periode 2007-2011 
lag het gemiddelde voor 
Ferwerderadiel in Noordoost Friesland 
stukken hoger met 2.35. Ondanks deze 
stabiel verwachte geboortecijfers per 
vrouw neemt het aantal geboorten tot 
2050 af, met kleine periodes van 
stijgingen. Dit is te verklaren doordat 
het aantal vruchtbare vrouwen daalt in 
deze periode (Prognose Fryslân, 2013).  

Figuur 4. Ontwikkeling van het aantal kinderen gemiddeld 
per vrouw (Prognose Fryslân, 2013).  
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Bevolkingsgroei 
Het aantal inwoners van Friesland is de afgelopen 50 jaar met 35% toegenomen, met een totaal 
aantal Friezen van 647.214 in 2012. De prognose is dat deze groei de komende jaren nog door 
zal zetten, maar in mindere mate waardoor er 654.000 Friezen zullen zijn in 2025. Daarna zal er 
krimp gaan plaatsvinden waardoor er in 2040 nog 641.000 inwoners over zijn.  
 
De bevolkingsafname zal vooral gaan plaatsvinden in Noordoost Friesland. Voor Noordoost 
Friesland is de verwachting dat er alleen een bevolkingsafname zal plaatsvinden tot 2040, zoals 
te zien is in Figuur 5. Voor 2010-2020 betekent dit een afname van 1.7% van de totale bevolking, 
en voor 2020-2030 een afname van 3.6% (Prognose Fryslân, 2013). 
 
Ook het ministerie van buitenlandse zaken heeft voorspeld dat het inwonersaantal van de 
provincie Friesland in 2040 afgenomen zal zijn met 14% ten opzichte van een landelijke daling 
van 7%. Deze afname in bevolkingsaantal zal vooral te zien zijn in de kleinere gemeenten. 
Grotere kernen zoals Dokkum en Burgum zullen dit in mindere mate ervaren (provincie Fryslân 
en het Ministerie van BZK/WBI, 2012). Een bevolkingsprognose per gemeente is te vinden in 
Bijlage 2 Tabel 1.  

 

Figuur 5. Ontwikkeling en prognose van de jaarlijkse bevolkingsgroei Noordoost Friesland1986-2040 
(Prognose Fryslân, 2013).  

Sterftecijfer 
Het aantal sterfgevallen gaat naast Nederland ook in Friesland stijgen ten gevolge van de 
vergrijzing. De laatste jaren ligt dit cijfer op 5.500, maar in 2020 ligt de prognose op 6.325 en op 
8.335 in 2040. Rond 2045 zal dit cijfer weer gaan afnemen doordat de vergrijzing dan op zijn 
einde is (Prognose Fryslân, 2013). De verwachting is dat in Friesland vanaf 2026 meer mensen 
gaan sterven dan geboren gaan worden en daarmee wordt de natuurlijke groei geremd. In 
Noordoost Friesland is dit in de gemeente Tytsjerksteradiel al sinds 2011 het geval en is er dus 
sprake van een sterfteoverschot (Prognose Fryslân, 2013).  
 
Zoals eerder genoemd is de perinatale sterfte een probleem in Nederland. De perinatale sterfte 
in Friesland is 8,9 per 1000 geborenen (in 2008), terwijl het nationaal gemiddelde op 8,6 per 
1000 geborenen zit. De zuigelingensterfte (kinderen jonger dan één jaar) echter ligt in Friesland 
op 3,7 per 1000 geborenen, waar deze in Nederland op 4,0 ligt (GGD Fryslân, 2012c). In dit 
kader is naast verbetering in zorg, preconceptiezorg en prenatale voorlichting belangrijk. 
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3.3.2 Lokale voorzieningen 
Binnen heel Friesland daalt het leerlingenaanbod voor het basisonderwijs: het aantal 
basisscholen zal tot 2020 in de provincie afnemen met 10 procent. Een derde van de kleine 
kernen (minder dan 500 inwoners) in de regio Noordoost Friesland beschikt over een eigen 
school. De afname in aantal leerlingen heeft tot gevolg dat scholen krapper komen te zitten in de 
middelen en ruimer in hun huisvesting. Door de terugloop in aantal leerlingen zullen zij minder 
geld van de overheid ontvangen en zullen – naast samenwerking en fusie – sommige 
onderwijsinstellingen noodgedwongen moeten sluiten (Netwerk Noordoost, 2013). 
 
Ten gevolge van de krimp neemt de kwantitatieve vraag naar voorzieningen niet alleen af, maar 
verandert deze vraag ook. Door de daling van het aantal kinderen en jongeren zal bijvoorbeeld 
de vraag naar veldsportvoorzieningen en verenigingsporten afnemen, terwijl door de vergrijzing 
de vraag naar voorzieningen voor bewegingsport en golfen toeneemt. In krimpregio’s waar 
sprake is van ontgroening, komen de verenigingsporten die in officiële sportaccommodaties 
worden beoefend onder druk te staan. In absolute zin neemt het aantal sporters dan ook af 
(Netwerk Noordoost, 2013; EIB, 2012). 
 
De verwachte bevolkingsdaling in de regio betekent dat de potentiële beroepsbevolking zal 
afnemen (zoals eerder genoemd). Het zorgt ervoor dat bedrijven moeilijker aan goed geschoold 
personeel kunnen komen en het kan een negatieve uitwerking hebben op het aanbod van 
bedrijven en het vestigingsklimaat in de regio, wat vervolgens weer de krimp de kan versterken 
(Netwerk Noordoost, 2013).  
 
Daarnaast verhoogt het toenemende aantal senioren de vraag naar toerisme en recreatie binnen 
de regio Noordoost Friesland (Netwerk Noordoost, 2013). 
Een gedetailleerde beschrijving van de prognoses voor (lokale) voorzieningen is te vinden in het 
‘Discussierapport voorzieningenspreidingsmodel 2013’ (Haarsten en de Bakker, 2013).  
 
3.3.3 Eenzaamheid 
Als gekeken wordt naar de eenzaamheid binnen de provincie Friesland, voelt ruim een derde 
van de bevolking zich eenzaam (37%). Hierin is er geen verschil gevonden tussen mannen en 
vrouwen. Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt verschilt per gemeente, maar is in alle 
Noordoost Friese gemeenten hoger dan het landelijk gemiddelde (GGD Fryslân, 2010). Er is een 
stijgende lijn in het aantal eenzame mensen naarmate zij ouder worden. Van de bevolking van 
19-34 jaar voelt 33% zich eenzaam, terwijl dit oploopt naar 39% bij 65 jaar en zelf naar 48% bij 
ouderen van 75 jaar en ouder. Ook het opleidingsniveau speelt een belangrijke rol bij 
eenzaamheid. Hogeropgeleiden hebben minder vaak last van eenzaamheid van lager opgeleiden 
(GGD Fryslân, 2012a). Een onderdeel van het eenzaam zijn is het gebrek aan activiteiten en 
bezigheden. 65% van de Friese populatie doet wel eens aan activiteiten buitenshuis. Ouder 
wordende mensen nemen steeds minder deel aan activiteiten (40%). Redenen om niet mee te 
doen met activiteiten zijn het te duur vinden van de activiteit, het niet kunnen vanwege een 
slechte gezondheid of het niet durven. Risicofactoren van het eenzaam worden zijn: het verlies 
van een dierbare, gezondheidsproblemen en belemmerende sociale vaardigheden. Deze 
aspecten zorgen ervoor dat sommige mensen zich terugtrekken of weinig contacten hebben 
(Partoer et al., 2013).  
 
3.3.4 Leefstijlfactoren 
De cijfers uit de komende paragrafen zijn gehaald uit het document: Gezondheidsmonitor; regio 
Noordoost Friesland, 2012, bevolking van 19 jaar of ouder (CBS, 2013b). Ook zijn deze cijfers 
bijgevoegd in Bijlage 3 Figuur 1. Figuur 6 geeft de gemiddelde waarden van de regio Noordoost 
Friesland vergeleken met de gemiddelde waarden van Nederland.  
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Figuur 6. Het leefpatroon en gezondheid van de bevolking uit Noordoost Friesland vergeleken met de 
Nederlandse bevolking (in procenten). Overgewicht= BMI>25, Obesitas= BMI>30, overmatige drinker= meer 
dan 1x in de week meer dan 6 glazen voor mannen en 4 glazen voor vrouwen, zware drinker= meer dan 21 
glazen voor mannen of 14 glazen voor vrouwen in de week. Rokers= rookt weleens/dagelijks, zware rokers= 
meer dan 20 sigaretten op een dag, functiebeperkingen= 1 of meer functiebeperkingen, langdurige 
aandoeningen= 1 of meer langdurige aandoeningen, Ervaren gezondheid= persoonlijke ervaring van 
gezondheid met behulp van Rand36. 

Tabaksgebruik 
Wanneer gekeken wordt naar de cijfers aangaande roken, zit er een vrij groot verschil tussen de 
verschillende regio’s. Wanneer de verschillende gemeenten in Noordoost Friesland worden 
vergeleken, heeft de gemeente Dantumadeel percentueel de minste (14.4%), en de gemeente 
Kollumerland de meeste rokers (27.1%). Het gemiddelde van de regio Noordoost Friesland is 
21.2%. Vergeleken met Nederland (22.8%) ligt dit gemiddelde dus lager. Er is ook gekeken naar 
zware rokers, mensen die meer dan 20 sigaretten op een dag roken. Onder de Nederlandse 
bevolking is 4.1% een zware roker. In de gemeente Kollumerland is 4.8% van de populatie een 
zware roker, terwijl in de gemeente Dongeradeel maar 0.9% van de populatie uit zware rokers 
bestaat. Gemiddeld bestaat 2.9% van de bevolking in regio Noordoost Friesland uit zware 
rokers, wat 1.2% lager ligt dan het landelijke percentage van 22.8% (CBS, 2013b).  
 
Alcoholconsumptie 
Episodische drinkers, mensen die per week minstens één keer veel drinken (6 glazen voor 
mannen, 4 glazen voor vrouwen), worden ook inbegrepen in de databank van de CBS. In de regio 
Noordoost Friesland heeft Kollumerland het hoogste aantal drinkers met 16.4%, en 
Dantumadeel het laagste aantal met 8,4%. Gemiddeld heeft de regio een percentage zware 
drinkers van 12.0%, dit ligt hoger dan het Nederlandse gemiddelde van 10.4%. Het is ook 
mogelijk om naar overmatige drinkers te kijken, waarbij mannen meer dan 21 glazen en 
vrouwen meer dan 14 glazen alcohol in de week drinken. Van de Nederlandse bevolking is 8.4% 
een overmatige drinker. In de regio Achtkarspelen is 12% een overmatige drinker, terwijl in 
Dantumadeel 7.4% van de bevolking overmatig drinkt. Gemiddeld is 9.4% van de bevolking in 
Noordoost Friesland een overmatige drinker, wat 1% hoger ligt dan het landelijke percentage 
(CBS, 2013b).  
 
Drugsgebruik 
Onderzoek van de GGD wijst uit dat drugsgebruik effecten heeft op verschillende vlakken van 
gezondheid, op zowel het fysieke als mentale aspect. In Friesland heeft 21% weleens cannabis 
gebruikt, waarvan 6% recentelijk. Mannen gebruiken relatief vaker cannabis dan vrouwen. Dit 
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ligt lager dan het landelijke gemiddelde van 27%. Het gebruik van cannabis neemt af met 
leeftijd. Ook het opleidingsniveau hangt samen met cannabisgebruik. Hogeropgeleiden 
gebruiken vaker cannabis dan lager opgeleiden. 6% van de Friese bevolking heeft ervaring met 
harddrugs (GGD Fryslân, 2012a). Onder de Friese jeugd tussen de 12 en 18 jaar heeft 16% 
weleens cannabis geprobeerd en heeft 8% dit recentelijk gebruikt. 5% van deze groep jongeren 
heeft ervaring met harddrugs, wat overeenkomt met het gemiddelde gebruik in de rest van 
Nederland (GGD Fryslân, 2012b). 
 
Overgewicht 
Steeds vaker speelt overgewicht een belangrijke rol in het ziektebeeld van een populatie. In 
Nederland heeft 48.3% van de bevolking een BMI hoger dan 25. In de gemeente Kollumerland 
heeft 52.9% van de bevolking een BMI hoger dan 25, terwijl het percentage in de Gemeente 
Ferwerderadiel maar 41.8% is. Het gemiddelde in de Regio Noordoost Friesland is 49.0%, wat 
0.7% hoger is dan het landelijke gemiddelde. Wanneer de BMI hoger is dan 30 kg/m2, wordt dit 
gezien als obesitas. Dit geeft een hoger risico op hart en vaatziekten, verschillende soorten 
kanker en diabetes (Haslam en James, 2005). In Nederland heeft gemiddeld 12.7% van de 
bevolking last van obesitas. In de regio Noordoost Friesland heeft de gemeente Achtkarspelen 
het hoogste percentage personen met ernstig overgewicht met 13.6% en heeft de gemeente 
Ferwerderadiel het laagste percentage met 8.8%. Het gemiddelde van de regio is 11.1%, wat 
lager ligt dan het gemiddelde in Nederland (CBS, 2013b).  
 
Overgewicht wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan beweging. Uit onderzoek van de GGD 
Fryslân is gebleken dat de Friezen meer bewegen vergeleken met Nederland. Jongeren onder de 
18 jaar voldoen aan de Fitnorm (GGD Fryslân, 2012b). Twee derde (68%) van de Friese 
bevolking van 19 jaar en ouder voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, terwijl 
65.5% het Nederlandse gemiddelde is (GGD Fryslân, 2012a; CBS, 2013b).  

3.3.5 Langdurige aandoeningen 
In Nederland heeft 60.4% van de bevolking last van één of meerdere langdurige aandoeningen, 
welke daaronder vallen worden beschreven in Bijlage 4. Binnen Noordoost Friesland heeft 
Ferwerderadiel het laagste percentage langdurige ziekten (46.7%), terwijl Kollumerland het 
hoogste percentage heeft (62.4%). Gemiddeld heeft de regio een percentage van 55.5%, welke 
lager ligt dan het gemiddelde in Nederland (60.4%) (CBS, 2013b). Vaak gaan langdurige 
aandoeningen gepaard met een vergrijzende bevolking en ontgroening, dus wij verwachten dat 
het gemiddelde in de komende jaren toeneemt (CBS, 2013a).  
 
3.3.6 Lichamelijke beperkingen 
In Nederland heeft 14.8% een lichamelijke beperking. Wat daaronder verstaan wordt is te 
vinden in Bijlage 4. Wanneer men kijkt naar Noordoost Friesland heeft Ferwerderadiel het 
laagste percentage (8.5%) en Tytsjerksteradiel het hoogste percentage (13.1%) personen met 
één of meerdere lichamelijke beperkingen. Het gemiddelde in Noordoost Friesland is 11.3%, wat 
lager is dan het Nederlandse gemiddelde (CBS, 2013b).  
 
3.3.7 Ervaring van gezondheid 
Naast deze verschillen in leefstijlen is er ook gekeken naar de persoonlijke ervaring in 
gezondheid van de bevolking. Het percentage hiervan is bepaald aan de hand van de algemene 
gezondheidstoestand, vastgesteld met Rand36, een meting waarmee de geestelijke, lichamelijke 
en sociale gezondheid kan worden vastgesteld (Zee, 2012). De bevolking is gevraagd hoe 
tevreden zij zijn over hun eigen gezondheid. In Nederland vult 76.5% van de bevolking 
goed/zeer goed in op deze vraag. Binnen Noordoost Friesland vult 79,5% van de bevolking van 
Dantumadeel in dat ze hun gezondheid goed/zeer goed ervaren, terwijl in Ferwerderadiel 86.1% 
deze vraag goed/zeer goed beantwoordt. Gemiddeld ligt de tevredenheid van de gezondheid in 
Noordoost Friesland op 82,5%, wat ruim boven het landelijke gemiddelde is (CBS, 2013b).  



28 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

3.5 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de verschillende determinanten belicht die een invloed hebben in de 
huidige situatie van Noordoost Friesland. Hierbij is eerst de bevolkingssamenstelling bekeken. 
De regio Noordoost Friesland is een anticipeerregio die een verandering in de 
bevolkingssamenstelling ondergaat. Ondanks de verwachtte groei de komende jaren, is de 
prognose voor de periode 2020-2030 dat de bevolkingsaantallen in de verschillende gemeenten 
dalen. Het aantal jongeren neemt af terwijl het aantal ouderen juist toeneemt. Deze verandering 
gaat gepaard met een afname in de beroepsbevolking. Ook is er een afname in het gemiddelde 
opleidingsniveau en een toename in aantal alleenstaande huishoudens. Er vindt daarnaast een 
verschuiving plaats in de vraag naar voorzieningen door de vergrijzing. Het aantal scholen en 
veldsportvoorzieningen daalt, terwijl de vraag naar bewegingssport en golf toeneemt.  
 
Verder zijn verschillende leefstijlen onder de loep genomen, waarbij roken, obesitas, 
alcoholgebruik en de aanwezigheid van lichamelijke beperkingen en aandoeningen besproken 
werd. Deze verschillende aspecten zijn vergeleken met Nederlandse gemiddelden om te kijken 
waarin de regio Noordoost Friesland beter of slechter presteerde. Kijkend naar het gemiddelde 
lijkt het erop dat de regio Noordoost Friesland een betere leefstijl heeft op het gebied van roken, 
obesitas, lichamelijke beperkingen en aandoeningen, maar extra aandacht nodig heeft op het 
gebied van overmatig alcoholgebruik. Opvallend is het verschil in resultaten tussen gemeenten 
onderling. Wanneer men kijkt naar het overgewicht, is dit verschil zelfs 11.1%. Het is voor 
gemeentes dus belangrijk om niet alleen naar de gemiddelden van de regio te kijken, maar ook 
naar de gemeente zelf.  
 

 

In dit kader worden de bevindingen van dit hoofdstuk samengevat door middel van een toewijzing 
van determinanten aan de regio (Noordoost) Friesland of aan Nederland. De determinanten die 
onder het kopje (Noordoost) Friesland zijn geplaatst zijn sterker aanwezig in de regio dan in de 
rest van Nederland. De determinanten onder Nederland zijn ofwel vergelijkbaar met de regio, of de 
regio heeft hier een voorsprong ten opzichte van de rest van Nederland.  
 
(Noordoost) Friesland 
 Demografische ontwikkelingen 

- Combinatie vergrijzing en ontgroening 
- Daling van de beroepsbevolking  
- Lager percentage hoogopgeleiden 
- Bevolkingsafname 

 Afname lokale voorzieningen 
 Meer eenzaamheid 
 Leefstijlfactoren 

- Meer alcoholconsumptie 

 
 
 
 
 Betere ervaren gezondheid 

Nederland 
 

- Leeftijdsopbouw 
- Huishoudens 
- Levensverwachting  

- Sterftecijfer 
 
 
 

- Meer tabaksgebruik 
- Drugsgebruik 
- Meer overgewicht 

 Meer langdurige aandoeningen 
 Meer lichamelijke beperkingen 

 

  



29 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

  



30 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

4. Healthy Ageing binnen Noordoost Friesland 
In het voorgaande hoofdstuk zijn determinanten besproken die invloed hebben op de 
gezondheid en in welke mate deze aanwezig zijn in Noordoost Friesland en de rest van 
Nederland. In dit hoofdstuk worden deze determinanten verbonden aan healthy en active 
ageing. Van elk determinant wordt bepaald hoe deze binnen de regio Noordoost Friesland past, 
waarbij ook gekeken wordt naar de relevantie van het probleem. In dit hoofdstuk worden 
verschillende demografische aspecten, waaronder ook huishoudens, de ervaren gezondheid en 
eenzaamheid, en leefstijlfactoren behandeld. Huishoudens viel in Hoofdstuk 3 niet onder de 
determinanten die in sterkere mate aanwezig waren in de regio, maar wij vinden dit toch een 
belangrijke determinant om mee te nemen. Het aantal en soort huishoudens is een relatief nieuw 
probleem en heeft daarnaast invloed op de huidige veranderingen in de maatschappij. Daarnaast 
heeft huishoudens een relatie met bijvoorbeeld eenzaamheid, wat wel in hoge mate aanwezig is 
in de regio Noordoost Friesland.  
 

4.1 Demografische aspecten 
In deze sectie worden de verschillende aspecten van de demografische veranderingen 
besproken, waaronder de verschuivingen in gemiddelde leeftijd, het opleidingsniveau en de 
samenstelling van de beroepsbevolking. 
 
4.1.1 Leeftijdsopbouw 
De samenstelling van de bevolking bepaalt in grote mate de gezondheid van de gehele populatie. 
De afname van het aantal jongeren en de toename in het aantal ouderen brengt een aantal 
problemen met zich mee. Hieronder valt het fysieke aspect van healthy ageing, zoals een 
toename in het aantal chronische ziekten die samengaan met ouderdom. Daarnaast brengt de 
verschuiving ook op het sociale en actieve vlak van healthy ageing uitdagingen met zich mee, 
zoals het voorkomen van eenzaamheid en isolatie van ouderen (RIVM, 2014i). 
 
Natuurlijk kan er aan de bevolkingssamenstelling zelf, op de korte termijn, niet veel veranderen, 
maar de faciliteiten voor de bewoners kunnen hier wel op aangepast worden. Door projecten op 
te zetten die inspelen op de behoeften en capaciteiten van ouderen, kan de vergrijzende 
populatie zich nuttig en nodig voelen en zullen eenzaamheid en sociale isolatie minder 
voorkomen (Fokkema, 2005). Voor de jongere bevolking is het niet aantrekkelijk om in een 
omgeving te wonen waar de hele maatschappij is gericht op de oudere bevolking (Aarnoutse et 
al., 2010). Daarom moet er ook aandacht besteedt worden aan faciliteiten, voorzieningen en 
werkgelegenheid voor deze bevolkingsgroep, om te zorgen dat de ontgroening niet nog groter 
wordt dan nu het geval is (provincie Fryslân en het Ministerie van BZK/WBI, 2012). 
 
4.1.2 Opleidingsniveau 
Vergeleken met Nederland heeft Noordoost Friesland een laag percentage hogeropgeleiden 
(CBS, 2012a). Een reden hiervoor is dat steeds meer jongeren wegtrekken naar een gebied waar 
hoger onderwijs wordt gegeven. Na hun opleiding zullen zij niet meer terugkeren omdat er een 
gebrek is aan passend werk (provincie Fryslân en het Ministerie van BZK/WBI, 2012). Over het 
algemeen hebben lager opgeleiden meer gezondheidsklachten dan hogeropgeleiden, waardoor 
opleidingsniveau een belangrijk aspect is binnen onze definitie van healthy ageing (CBS, 2014a).  
 
Ook is aangetoond dat er een correlatie is tussen het aantal hogeropgeleiden in een gebied en de 
regionale en stedelijke economische groei in dat gebied. Daarnaast hebben hogeropgeleiden een 
positieve invloed op de arbeidsproductiviteit van anderen, zowel bij hoog- als laagopgeleiden 
(Wagenaar, 2014). Het is dus van belang, met betrekking tot healthy ageing, om onderzoek te 
doen naar mogelijkheden om het opleidingsniveau in de regio hoger te krijgen en zo meer 
hogeropgeleiden naar de Noordoost Friesland te krijgen. 
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4.1.3 Beroepsbevolking 
De prognose stelt dat door de krimp steeds meer banen verdwijnen in Noordoost Friesland. Ook 
is er sprake van ‘grijze druk’, waarbij de verhouding tussen ouderen en personen tussen 20 en 
64 jaar kleiner wordt (RIVM, 2012a). Tevens is er een daling in de werkende populatie in 
Friesland waargenomen (Smulders, 2013). In de periode tussen 2002 en 2013 is deze daling 
3.7% geweest (CBS, 2014b). Onderzoek van het CBS heeft aangetoond dat in de regio Noordoost 
Friesland de werkeloosheid is gedaald in dezelfde periode (CBS, 2014e). Deze cijfers zijn 
hoopgevend, maar door de groeiende behoefte aan zorg zal er snel een personeelstekort komen 
in deze sector, voornamelijk in functies voor hoger opgeleiden (provincie Fryslân en het 
Ministerie van BZK/WBI, 2012).  
 
De link tussen arbeid en healthy ageing ligt voornamelijk op het sociale en mentale vlak. Werken 
stimuleert namelijk de cognitieve functies als het geheugen en de concentratie, maar is ook een 
bron van sociale contacten. Daarnaast kan een baan ook structuur geven aan je leven door het 
een bepaald ritme te geven (Hanze, 2012). Mede hierdoor kan er ook een link gelegd worden 
met active ageing, waarbij de arbeider actief participeert op zijn of haar niveau.  
  
4.1.4 Huishoudens 
Zoals bleek uit Hoofdstuk 3, blijft het aantal huishoudens in Friesland, net als in de rest van 
Nederland, voorlopig nog stijgen. In Friesland wordt zichtbaar dat steeds meer ouderen op 
zichzelf blijven wonen (GGD Fryslân, 2012a). Dit wordt deels veroorzaakt door de toenemende 
zelfstandigheid van deze ouderen, maar ook omdat er strengere eisen gesteld worden aan het 
wonen in een institutionele instelling. Door deze eisen komt een persoon minder snel in 
aanmerking om opgenomen te worden in een zorgtehuis. Daarnaast zijn de kosten die 
verbonden zijn aan het wonen in een institutionele instelling omhooggegaan, doordat de 
overheid de kosten van zorg en wonen wil scheiden (Wmo beleidsvisie, 2012). Deze verhoogde 
drempel veroorzaakt een stijging in alleenstaande oudere huishoudens (Smulders, 2013). 
Ondanks de strengere eisen, zal door de vergrijzing het aantal institutionele huishoudens wel 
toenemen (Prognose Fryslân, 2013). Uit onderzoek blijkt dat alleenstaanden van alle 
leeftijdscategorieën over het algemeen minder gezond leven en een hogere sterftekans hebben 
dan anderen (Graaf et al., 2006). Dit maakt het wel of niet alleen wonen een erg belangrijk 
onderwerp met betrekking tot healthy ageing. Alleen wonen heeft namelijk effect op zowel de 
fysieke als mentale gezondheid. Dit blijkt ook uit het feit dat alleenstaanden een groter beroep 
doen op de gezondheidszorg dan de rest van de bevolking. Zo bezoeken zij bijvoorbeeld dubbel 
zo vaak de huisarts en specialist, en maken minstens dubbel zo vaak gebruik van de GGZ, 
wijkverpleging en maatschappelijk werk (Kunst et al., 2007).  
 
De stijging in het aantal alleenstaande oudere huishoudens is ook een belangrijk aspect met 
betrekking tot healthy ageing, aangezien ouderen niet altijd meer in staat zijn alleen zelfstandig 
te wonen. Zelfstandigheid en autonomie dragen echter wel heel erg bij aan de kwaliteit van 
leven van ouderen (Lezwijn et al., 2010). Daarom zijn sociale contacten in deze belangrijk, zodat 
ouderen laagdrempelig hulp kunnen krijgen bij bepaalde taken en daardoor hun autonomie 
kunnen bewaren.  
 
Het zelfstandig wonen voor ouderen zou langer mogelijk gemaakt kunnen worden door hulp in 
de vorm van mantelzorg. Mantelzorgers bieden onbetaald, langdurige en informele zorg aan 
hulpbehoevenden of (chronisch) zieke naasten (Fryslân, 2012a). Momenteel krijgt één op de 
vier ouderen in Friesland boven de 75 jaar mantelzorg. Zichtbaar is dat laagopgeleiden vaker 
(15%) mantelzorg ontvangen dan hoger opgeleiden (7%) (GGD Fryslân, 2012a). Dit verschil zou 
verklaard kunnen worden door het wegtrekken van hogeropgeleide familieleden uit de regio, 
met name jongeren gaan elders studeren en blijven daar vaak wonen (Provincie Fryslân en het 
Ministerie van BZK / WBI, 2012). Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat zij niet nabij 
genoeg wonen om voor hun hulpbehoevende familie te kunnen zorgen, waardoor deze een 
beroep op de professionele zorg moeten doen. 
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Ook blijkt uit de gezondheidsmonitor dat de behoefte die ouderen hebben aan faciliteiten nog 
niet altijd overeenkomt met de beschikbare faciliteiten waar ze ook daadwerkelijk gebruik van 
maken. Er zijn verschillende redenen waarom ouderen geen gebruik maken van beschikbare 
faciliteiten. Dit komt doordat onder ouderen 20% moeite heeft met het aanvragen van zorg, 16% 
niet weet waar ze dit aan kunnen vragen, 12% de eigen bijdrage niet kan betalen, 11% weet 
niets van de beschikbare voorzieningen, 8% wil geen onbekenden in hun huis, 8% van de 
aanvragen worden afgewezen en 5% staat nog op de wachtlijst (GGD Fryslân, 2012a).  
Het bieden van (informele) zorg aan alleenstaande ouderen is iets dat kan bijdragen aan healthy 
ageing. Zo kunnen ouderen langer thuis blijven om aan de wens van het langer zelfstandig 
blijven te voldoen.  
 
De ouderen doen liever een beroep op familie als zij hulp nodig hebben, zo blijkt uit onderzoek 
van de GGD Fryslân (2012). 35% van de ouderen geeft aan hulp bij voorkeur van een huisgenoot 
te ontvangen. Een kwart (26%) krijgt deze hulp het liefst van de kinderen of andere 
familieleden. Iets minder dan één op de vijf (18%) ontvangt de hulp bij voorkeur van een 
professional en 16% van een vrijwilliger. In 2010 hadden ouderen de voorkeur voor 
professionele hulpverlening, maar deze is nu verschoven naar zorg verleend door de omgeving 
en familie (GGD Fryslân, 2012a). 
 
Wij trekken in twijfel of ouderen graag zelfstandig alleen willen blijven wonen, en wat daarbij de 
invloed is van de veranderingen in de zorg. In de meeste bronnen wordt aangegeven dat 
ouderen graag zelfstandig willen blijven wonen, en dat dit komt door de verandering in de 
maatschappij. Echter is het door de verandering in de zorg ook steeds moeilijker geworden om 
in een institutionele instelling terecht te komen. Daarnaast kunnen de veranderingen in de zorg 
ertoe hebben geleid dat ouderen de voorkeur geven aan zorg van hun omgevingen en familie, 
omdat ze niet meer willen vertrouwen op de (bezuinigde) zorg.  
 

4.2 Eenzaamheid 
Het is belangrijk voor mensen om zelf het gevoel van controle te hebben over keuzes in hun 
leven, wat vooral betrekking heeft op het mentale aspect van healthy ageing. Het is belangrijk 
dat zij een doel hebben in hun leven en zich op deze manier nuttig maken en ook nuttig voelen. 
Hier is dus het begrip ‘active ageing’ heel belangrijk. Het is gebleken dat de kwaliteit van leven 
verbeterd kan worden door mensen te laten participeren (WHO, 2002). Participeren kan dus 
ook door ouderen of alleenstaanden zelf, zodat zij een belangrijke taak hebben en ook sociale 
hulp kunnen verlenen. Sociale steun is een belangrijk aspect voor een goede gezondheid. Uit 
onderzoek blijkt dat sociale steun een positief effect heeft op zowel de fysieke als de mentale 
gezondheid (RIVM, 2014i).  
 
Iets wat veel alleenstaanden ervaren is eenzaamheid. Over het algemeen kan een minder goede 
gezondheid leiden tot eenzaamheid, maar ook andersom is mogelijk; eenzaamheid kan leiden tot 
een minder goede gezondheid (RIVM, 2014f; Cacioppo & Hawkley, 2003). Deze effecten zijn 
zowel lichamelijk als psychisch, zoals depressies, slaapproblemen, verminderde afweer en hart- 
en vaatziekten (Maat & Xanten, 2013).  
Daarnaast hebben mensen de neiging om het gevoel van leegte op te vullen met alcohol, eten, 
drinken en kopen, waar opnieuw een daling van het zelfvertrouwen en zelfwaardering op volgt. 
Ook trekken mensen zich terug en zijn ze meer blootgesteld aan stress. Hierdoor komen mensen 
in een negatieve spiraal (Maat & Xanten, 2013). 
 
Ruim een derde van de bevolking van Friesland voelt zich eenzaam. In Noordoost Friesland is 
zelfs meer eenzaamheid dan in de rest van Nederland (GGD Fryslân, 2010). Daarnaast komt 
eenzaamheid vaker voor bij het oudere gedeelte van de bevolking, dus ook dit is een belangrijk 
gevolg van de vergrijzing. Hierdoor is eenzaamheid actueel in Noordoost Friesland, waar de 
vergrijzing zich snel gaat aandienen.  
 



33 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

4.3 Leefstijlfactoren 
Leefstijlfactoren zijn een belangrijk element in de fysieke gezondheid van een persoon. De 
manier waarop iemand een bepaalde leefstijl toepast heeft in grote mate te maken met healthy 
ageing, voornamelijk het fysieke aspect ervan.  
Als gekeken wordt naar de cijfers aangaande longziekten, is 85% van de mensen met COPD een 
roker. 91% van de gevallen van longkanker zijn te verklaren door roken (rokers of ex-rokers), 
wat aangeeft dat roken een ontzettend slechte leefstijl is (in ’t Panhuis et al., 2012; RIVM, 
2014h). Diabetes, een chronische ziekte, wordt in 44% van de gevallen veroorzaakt door 
overgewicht. De effecten van alcoholmisbruik zijn op verschillende vlakken te bepalen, 
aangezien deze invloed hebben op onder andere de fysieke gezondheid, maar ook op 
productiviteit en het begaan van overtredingen en misdrijven (Baal et al., 2006). In totaal kost 
alcoholmisbruik de maatschappij jaarlijks zo’n 2.6 miljard euro (KPMG, 2001).  
Wanneer er een andere leefstijl gehanteerd zou worden waarbij er minder gerookt, minder 
gedronken en gezonder gegeten zou worden, zou er een afname zijn in het aantal ziekten 
veroorzaakt door een ongezondere stijl.  
 
Wanneer er gekeken wordt naar de landelijke gemiddelden, staat de regio Noordoost Friesland 
er helemaal niet zo slecht voor. De regio heeft namelijk zowel minder rokers als mensen met 
overgewicht, al heeft de regio een iets hoger aantal drinkers. Dit zou veelzeggend zijn wanneer 
de effecten alsnog een grote invloed hebben op de levensverwachting van de bevolking. Maar als 
daarnaar gekeken wordt, valt de te behalen winst tegen. Als de gehele bevolking zou stoppen 
met roken, neemt de gemiddelde levensverwachting met één jaar toe bij mannen en maar 0.4 
jaar bij vrouwen. Indien niemand overgewicht zou hebben stijgt de levensverwachting met 0.3 
jaar voor beide mannen en vrouwen (in ’t Panhuis et al., 2012). De verhoogde levensverwachting 
betekent echter niet dat ook het aantal gezonde jaren verhoogd wordt.  
Ouderdom heeft een sterke correlatie met het aantal ongezonde jaren. Wanneer een persoon 
ouder zou worden, zou deze extra tijd gevuld worden met jaren waarin deze persoon chronisch 
ziek is. De kosten die deze chronische ziekten met zich meebrengen zijn hoger dan de winst die 
er te behalen valt met de aanpassing van de leefstijl (in ’t Panhuis et al., 2012). Daarnaast is voor 
een meerderheid van de interventies voor lokaal gezondheidsbeleid niet bewezen dat ze 
bijdragen aan het terugdringen van alcoholgebruik, roken, overgewicht en depressie (RIVM, 
2010b).  
 
Toch zijn er ook bewijzen dat het wel degelijk zin heeft om te focussen op kennis, attitude en 
sociale normen om gedrag te veranderen. De bevolking moet weten wat ze moeten doen om 
gezond te blijven, want wat ze niet weten kunnen ze ook niet bewust uitvoeren. Kennis kan 
daarbij ook attitude veranderen. Attitudes zijn meestal sterk, maar kunnen verandert worden 
door ervaringen, kennis en sociale normen (Hockenbury & Hockenbury, 2007). Belangrijk is om 
in gedachten te houden dat attitude verandering niet voor iedereen van de bevolking op 
dezelfde manier behaald kan worden (Perloff, 2010).  
 
Concluderend valt er in mindere mate winst te behalen voor Noordoost Friesland in het 
verbeteren van leefstijlfactoren, aangezien de regio minder rokers en mensen met overgewicht 
heeft dan de rest van Nederland en de kosten en baten niet tegen elkaar opwegen. Toch is het 
zeker van belang om bestaande interventies door te zetten om kennis en attitude te veranderen. 
Wij verwachten namelijk dat een gezonde leefstijl, als andere chronische ziekten wat beter 
onder controle zijn, op den duur gezondheidswinst kan opleveren.  
 

4.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk is behandeld welke factoren passend zijn binnen de definitie van healthy ageing 
in dit onderzoek. Het begrip healthy ageing heeft volgens de WHO definitie drie belangrijke 
aspecten: fysieke, mentale en sociale gezondheid. 
 



34 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

 
Een verandering in demografische aspecten is een van de belangrijkste factoren binnen healthy 
ageing in de regio Noordoost Friesland. Veranderingen zijn te zien in de determinanten: 
leeftijdsopbouw, opleidingsniveau, beroepsbevolking en huishoudens.  
Leeftijdsopbouw: Door de vergrijzing neemt het aandeel ouderen in de samenleving toe. Oudere 
mensen hebben gemiddelde meer kans op een chronische ziekte. Door dit grotere aandeel 
ouderen en dus ook het aantal chronische ziekten neemt de druk op de zorg toe.  
Opleidingsniveau: De regio Noordoost Friesland heeft een lager percentage hoogopgeleiden dan 
de rest van Nederland. Aangetoond is dat laagopgeleiden gemiddeld een grotere druk uitoefenen 
op de zorg.  
Beroepsbevolking: In Noordoost Friesland is er een toenemende grijze druk, waarbij de stijgende 
vraag naar hoger opgeleid zorgpersoneel in combinatie met de kleinere beroepsbevolking een 
steeds groter probleem vormt. Daarnaast stimuleert werk de cognitieve functies als het 
geheugen en de attentie, maar ook bevordert het sociale interacties. Werken heeft dus een 
positieve invloed op de gezondheid. 
Huishoudens: Er is een sprake van een groeiend aantal alleenstaande huishoudens in Noordoost 
Friesland. Het gaat hier zowel om jongeren die het ouderlijk huis verlaten als om ouderen, die 
langer zelfstandig blijven wonen. Alleenstaande huishoudens doen gemiddeld meer aanspraak 
op zorg dan huishoudens bestaand uit meerdere personen. Desalniettemin draagt 
zelfstandigheid en autonomie wel bij aan de zelfstandigheid van het leven.  
 
Naast de demografische aspecten speelt ook eenzaamheid een rol binnen de regio. Opvallend is 
dat de regionale cijfers met betrekking tot eenzaamheid aanzienlijk hoger liggen dan de 
landelijke cijfers. Mensen die eenzaamheid ervaren hebben een hoger risico op zowel fysieke als 
mentale gezondheidsproblemen. 
 
Ten slotte blijkt uit cijfers over alcohol- en tabaksgebruik, en overgewicht dat er weinig verschil 
zit tussen nationale en regionale cijfers. Uit cijfers specifiek over tabaksgebruik en overgewicht 
blijkt dat de regionale cijfers zelfs lager liggen dan op nationaal niveau. Tevens heeft een 
gezondere leefstijl een relatief kleine invloed op het aantal gezonde levensjaren. Uit dit 
hoofdstuk blijkt dat het te behalen effect van een gezondere leefstijl relatief klein is op 
verlenging van het aantal gezonde levensjaren. 
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 Koppeling healthy ageing Prioriteit voor de regio 
Demografische 
aspecten 

  

- Leeftijdsopbouw Een groter aandeel ouderen 
betekent meer mensen die lijden 
aan een chronische 
ouderdomsziekte (Alzheimer, 
diabetes, dementie). 

Zeer hoog: sprake van vergrijzing 
en ontgroening, waardoor de 
capaciteit om de ouderenzorg op 
te vangen problematisch wordt. 
Daarnaast dreigen faciliteiten 
voor jongeren in de regio weg te 
vallen. 
 

- Opleidingsniveau Laagopgeleiden hebben hogere 
zorgkosten. Daarbij leidt gebrek 
aan hoogopgeleiden tot een lagere 
arbeidsproductiviteit. 

Hoog: het aantal laagopgeleiden 
ligt in Noordoost Friesland 
aanzienlijk hoger dan in de rest 
van Nederland. Laagopgeleiden 
hebben relatief hogere 
zorgkosten, precieze cijfers 
hierover zijn niet bekend. 
 

- Beroepsbevolking Aanbod van werk sluit niet aan op 
de vraag in Noordoost Friesland, 
werkloosheid heeft negatieve 
invloed op de gezondheid. 
Daarnaast stimuleert werk 
cognitieve functies en sociale 
interacties. 
 

Hoog: de stijgende grijze druk; 
toenemende vraag aan 
werknemers in de zorg in 
combinatie met een krimpende 
beroepsbevolking wordt een 
steeds groter probleem. 

- Huishoudens Alleenstaande huishoudens 
hebben hogere zorgkosten dan 
samenwonende huishoudens, maar 
daarbij draagt autonomie en 
zelfstandigheid bij aan kwaliteit 
van het leven. 
 

Zeer hoog: Steeds meer ouderen 
blijven zelfstandig wonen. Het 
toekomstige beleid stimuleert 
deze trend. 

Eenzaamheid  Eenzaamheid leidt gemiddeld tot 
meer gezondheidsproblemen, 
zowel fysiek als mentaal. 

Zeer hoog: Ruim een derde van 
de Friese bevolking voelt zich wel 
eens eenzaam, dit is hoger dan de 
nationale cijfers. Het is 
voornamelijk een probleem voor 
ouderen. 
 

Leefstijlfactoren Een ongezonde leefstijl heeft een 
negatief effect op het proces van 
healthy ageing. 

Gemiddeld: De landelijke cijfers 
liggen hoger dan de cijfer in 
Noordoost Friesland. Tevens 
heeft een gezondere leefstijl een 
relatief klein effect op de 
toename van het aantal gezonde 
levensjaren 
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5. Beleid op Europees, nationaal, provinciaal en regionaal niveau 
Healthy ageing laat zich niet duidelijk vertalen in één specifiek beleidsprogramma, omdat het 
verschillende raakvlakken heeft. Daarom is er gekozen om het gezondheidsbeleid uit te werken, 
omdat uiteindelijk healthy ageing vooral op gezondheid slaat. Vooral als je kijkt naar de 
volgende definitie van gezondheid: “Gezondheid is het vermogen tot adequate aanpassing en 
zelfmanagement bij maatschappelijke, lichamelijke en emotionele uitdaging” (Huber et al., 2011). 
Deze definitie sluit meer aan bij healthy ageing dan de voorgaande definitie waarbij de definitie 
bestond uit “het volledig fysiek, mentaal en sociaal gezond zijn en niet slechts de afwezigheid van 
ziekte of gebreken” (WHO, 2006). De nieuwe definitie bevat beide het actieve gedeelte 
(vermogen tot adequate aanpassing en zelfmanagement) en het gezondheidsgedeelte van 
healthy ageing. Deze definitie van gezondheid heeft een nieuwe trend in gang gezet waarbij 
mensen zich moeten focussen op wat zij wel kunnen in plaats van op hetgeen zij niet kunnen. Bij 
deze nieuwe definitie van gezondheid wordt dus ziekte, zorg, gezondheid en gedrag samen 
gepakt in de gehele maatschappij wat een duidelijk raakvlak heeft met healthy ageing.  
 
In eerste instantie zijn de mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid. Daarnaast 
zijn ook de betrokkenheid van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en 
zorgverleners hierbij van belang. Wanneer nodig kan er een bijdrage geleverd worden van de 
overheid, waarbij gemeenten als eerste inspringen (Ministerie van VWS, 2011). 
 
Alle verschillende bestuurslagen hebben hun eigen visie. Dit geldt ook voor het beleid met 
betrekking tot gezondheid. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het 
gezondheidsbeleid in de verschillende bestuurslagen, te weten: Europees, nationaal, provinciaal 
en regionaal. 
 

5.1 Europees beleid 
Het Europese beleid heeft het hoogste aggregatieniveau. Logischerwijs is het beleid dat hier 
wordt uitgestippeld ook minder gedetailleerd en is er ruimte voor lagere overheden om een 
specifiekere invulling te geven aan beleid. Het is echter wel van groot belang voor de lagere 
overheden om deze agenda te volgen, omdat er naast het aankaarten van de uitdagingen ook 
mogelijke oplossingen worden aangedragen, inclusief subsidies hiervoor. Deze sectie geeft een 
overzicht van het Europese beleid met betrekking tot healthy ageing. 
 

5.1.1 Beleid structuur 

Binnen Europa is healthy ageing niet een begrip dat eenduidig gekoppeld kan worden aan een 
beleidsprogramma. De brede betekenis van het begrip healthy ageing maakt dat er veel 
beleidsterreinen zijn die men onder healthy ageing kan scharen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld 
de leefstijlfactoren van mensen, de kwaliteiten van ziekenzorg, de kwaliteit van ouderenzorg, de 
mentale en de sociale status van mensen. De krimpende bevolking van de EU met veranderende 
demografische gevolgen van dien, in combinatie met een groeiend aantal chronisch zieken lijkt 
een term voor al deze factoren hebben voortgebracht om deze problemen gezamenlijk te 
kunnen benoemen adresseren en aan te pakken. Zoals beschreven in Hoofdstuk 1 hanteert de 
EU dezelfde definitie van healthy ageing als de WHO (“Active en healthy ageing is het proces van 
het optimaliseren van mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid om de kwaliteit 
van leven te verbeteren wanneer men ouder wordt”).  
 
In het beleid van de EU is het begrip healthy ageing voornamelijk terug te vinden in een groots 
opgezet innovatie programma. Het programma genaamd “Horizon 2020” (H2020) is het 
grootste innovatie programma ooit opgezet binnen Europa. Dit is een overkoepelend 
programma met als hoofddoel het creëren van nieuwe banen en economische groei door middel 
van innovatie (Europese Commissie, 2014b).  
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In een lijst, bestaande uit tweeëntwintig innovatiepunten, opgesteld in het H2020 programma, 
speelt ook gezondheid een belangrijke rol. De volledige lijst is te vinden in Bijlage 5 (Europese 
Commissie, 2014c) 
 
Gezondheid is echter nog steeds een breed begrip met weinig concrete aanknopingspunten voor 
beleid. Vandaar dat er binnen het begrip gezondheid weer een selectie is gemaakt tussen de 
meest belangrijk geachte onderwerpen. Binnen de EU is gekozen voor “gezondheid, 
demografisch veranderingen en welzijn”. Op dit terrein van innovatie is er een concreet 
programma ontwikkeld dat aansluit bij het concept healthy ageing, genaamd “The European 
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing” (Europese Commissie, 2014d).  
 
Dit programma zal Europa op den duur winst moeten opleveren op drie vlakken: 

1. EU inwoners gezond, onafhankelijk en actief oud laten worden. 
2. Het verbeteren van de efficiëntie van de maatschappelijke gezondheidszorg.  
3. Het verbeteren van de concurrentiepositie van producten en services die toegepast zijn 

op de uitdagingen die de ouder wordende bevolking met zich meebrengt.  
De EU wil dit bereiken door in te zetten op drie domeinen, namelijk: door ziektepreventie, 
screenen en vroege diagnoses (A), verzorging en genezing (B) en het actief en onafhankelijk 
laten leven van ouderen (C). Op deze domeinen zijn vervolgens weer praktijkprojecten van start 
gegaan. In domein A gaat het over preventie en vroege diagnoses van lichamelijke en cognitieve 
afname, individueel persoonlijk gezondheidsmanagement, gezondheidsvaardigheden, 
bevoegdheid over eigen gezondheid, ethiek en naleving van deze punten. Domein B bevat het 
hebben van protocollen, educatie en cursussen voor de zorgverleners, waarbij bijvoorbeeld 
multimorbiditeit en polyfarmacie (het hebben van meerdere medicijnen) centraal staan. 
Daarnaast is dit domein ook bedoelt voor het efficiënt regelen van de zorg. Als derde is er 
domein C, welke doelt op ouderen. Dit gaat vooral over het zorgen dat ouderen actief en 
onafhankelijk kunnen wonen, met eventuele individuele voorzieningen die dit mogelijk maken. 
Ook richt dit domein zich op sociale inclusiviteit van ouderen en het verzorgen van ouderen met 
cognitieve afnames. Visies die hierbij aansluiten zijn het focussen op de vergrijzing, innoveren in 
de verzorging van ouderen en daarbij de verzorgingssystemen aanpassen naar de vraag en de 
focus leggen op holistische en multidisciplinaire aanpakken. Figuur 7 geeft een schematische 
weergave weer van deze indeling. Het algemene doel dat dit programma zichzelf stelt is het 
verlengen van de gezonde levenstijd van de inwoners van de EU met gemiddeld twee jaar 
(Europese Commissie, 2014d). 
 
5.1.2 Focus healthy ageing 2014-2020 

Zoals af is te lezen in Figuur 7 zijn er per domein, A B en C, drie actieplannen opgesteld. In deze 
figuur is ook te zien dat per domein de actieplannen zijn onderverdeeld in meerdere topics. Er is 
een overzicht gemaakt van succesvolle projecten in de EU die aansluiten bij de topics A, B en C. 
Deze overzichten zijn uitgebreid uitgewerkt in rapporten die te vinden zijn op de site van de EU 
(Europese Commissie 2014h & Europese Commissie, 2014e) 
 
Een interessant voorbeeld hierbij betreft het actieplan B3. Er is een grote enquête gehouden 
over de grootste uitdagingen in de EU lidstaten met betrekking tot het beleid voor geïntegreerde 
zorg voor chronische ziekten, inclusief het monitoren op regionaal level. In de conclusies komt 
men tot zeven gebieden ofwel ‘activity areas’ waar men op in wil zetten. Een overzicht van deze 
uitdagingen met bijbehorende aanpak is te vinden in Bijlage 6. 
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Figuur 7. De problemen die de EU heeft onderverdeeld in drie domeinen waar de EU zich op gaat richten en 
de fundering daarvan (Dall et al., 2011) 

 

5.1.3 Focus eHealth 2014-2020 

eHealth is een relatief nieuw middel om de uitdagingen omtrent de vergrijzing aan te pakken. De 
definitie die de EU geeft aan eHealth verwijst naar “op ICT (informatie- en communicatie-
technologie) gebaseerde instrumenten en diensten in de gezondheidszorg die kunnen bijdragen 
tot betere preventie, behandeling, toezicht en beheer” (Europese Commissie, 2014f).  
 

Door de groeiende kosten van de gezondheidszorg in de nabije toekomst kan eHealth niet alleen 
aansluiten bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, maar ook kostenbesparingen opleveren. 
De stappen die hierin gezet kunnen en moeten worden zijn groot. Volgens de voorzitter van de 
Task Force eHealth, Thomas Hendrik Ilves, loopt de gezondheidszorg nog tien jaar achter op 
ander sectoren als het gaat om ICT toepassingen (Europese Commissie, 2014g).  
 

De kansen voor verbetering van de gezondheidszorg door middel van eHealth zijn enorm. Als 
het op de juist manier wordt toegepast kan de zorg met behulp van eHealth persoonlijker, 
patiëntgerichter, effectiever en efficiënter worden. Daarnaast kan het aantal fouten worden 
gereduceerd en kan de tijdsspan van de patiënt in het ziekenhuis worden verkort. Daarnaast 
stelt de Europese Commissie dat eHealth kan zorgen voor meer sociale betrokkenheid, 
gelijkheid door meer transparantie in de zieken-/ouderenzorg door het gebruik van sociale 
media en toegang tot service en informatie (Europese Commissie, 2014g).  

 
5.1.4 Interpretatie Healthy Ageing volgens stuurgroep EU 

De stuurgroep van The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 
benadrukt dat het vormen van partnerships tussen verschillende expertisegebieden 
noodzakelijk zijn om met innovatieve oplossingen te komen voor problemen met betrekking tot 
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Healthy Ageing. Er moet gestreefd worden naar effectieve maatregelen die efficiënt en 
praktijkgericht zijn. Op deze manier kan healthy ageing beschouwd worden als een 
‘verdienmodel’. Kortom, de uitdaging rondom veroudering van de Europese bevolking moet niet 
als een last worden gezien, maar vooral als een uitdaging.  

 
5.1.5 Conclusie speerpunten Europees beleid 

Kort samengevat heeft deze sectie het Europees beleid omtrent healthy ageing verkend. Binnen 
het omvangrijke innovatieprogramma van de EU, Horizon 2020, is veel aandacht voor 
gezondheid. Met betrekking tot healthy ageing wordt voornamelijk ingegaan op innovatie om de 
uitdagingen omtrent de vergrijzing op te vangen.  
In het kort de speerpunten van dit EU beleid nog een keer op een rij: 

 Preventie van ziektes, screening en vroege diagnoses 
 Genezen en zorg  
 Het actief en onafhankelijk laten leven van ouderen  

Manieren om deze uitdagingen aan te gaan ziet de EU voor een gedeelte in eHealth toepassingen. 
ICT toepassing kunnen in alle domeinen van de zorg kansen bieden voor verbetering. Daarnaast 
benadrukt EU het belang van partnerships. Hierdoor kan meer expertise worden samengevoegd 
en is de kans groter dat er een duurzame aanpak ontstaat. Bovendien, als er een evenwichtig 
netwerk gevormd kan worden tussen overheid, kennis en ondernemers biedt healthy ageing 
kansen voor een verdienmodel.  

 
5.2 Nationaal beleid Nederland 
Healthy ageing is een breed begrip dat op verschillende beleidsplannen raakvlakken heeft. 
Nederland werkt met een gezondheidsbeleid dat aansluit op de definitie van healthy ageing 
zoals omschreven in Hoofdstuk 2.  
Daarnaast zijn er verschillende veranderingen in de wetgeving van Nederland omtrent de zorg. 
Deze verandering legt een extra druk op het beleid van de regio en daarom wordt hier allereerst 
dieper op ingegaan. Vervolgens worden de speerpunten vanuit het gezondheidsbeleid 
behandeld.  
 
5.2.1 Vermaatschappelijking van de zorg 
De vermaatschappelijking van de zorg is een verschuiving van de zorg waarbij zorg steeds meer 
een onderdeel van de maatschappij is geworden in plaats van een losstaand begrip. Hierbij 
wordt getracht iedereen (jong en oud) zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. Dit 
wordt ook wel de extramuralisering van de zorg genoemd. Bij dit grootschalig 
vernieuwingsproces wordt gestreefd naar een manier om mensen met een verstandelijke, 
lichamelijke of psychisch beperking, chronische ziekten en kwetsbare ouderen in de 
samenleving te positioneren als volwaardig burgers met beperkingen én mogelijkheden. Deze 
mensen wonen bij voorkeur zelfstandig en worden ondersteund door zorg en begeleiding vanuit 
de buurt en familie (Movisie, 2013; Stade Advies, 2014). Daarnaast worden wonen en zorg 
steeds meer gescheiden en is het de bedoeling dat bewoners van instellingen ook huur gaan 
betalen voor het wonen in een instelling. Eerst werd dit deels vergoed vanuit de overheid. 
Daarnaast wordt er een eigen bijdrage voor de zorg geëist (Wmo beleidsvisie, 2012). In 2015 
gaat er veel veranderen in de zorg waarbij de lokale overheid, welzijnsorganisaties en 
zorgaanbieders meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning krijgen (Ministerie van VWS, 
2014).  
 
5.2.2 Veranderingen in de wetten van de zorg 
De huidige AWBZ-zorg (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), die onder de verant-
woordelijkheid valt van de rijksoverheid, wordt in 2015 opgenomen in de Wmo (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en waarschijnlijk de 
nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ). De AWBZ-zorg is langdurige zorg en begeleiding waar, 
onder andere, de thuiszorg, ouderenzorg, wonen in een verzorgingstehuis en de 
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gehandicaptenzorg onder vallen. In 2015 moeten de gemeenten (vanuit de Wmo) en 
zorgaanbieders de AWBZ-zorg overnemen van de rijksoverheid. Deze verandering vindt plaats 
omdat de maatschappij verandert. Volgens het beleid willen mensen met een beperking en 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit kan als de overheid de langdurige zorg 
anders organiseert (Ministerie van VWS, 2014). Het hoofddoel van de Wmo is om mensen mee 
te laten doen in de samenleving, oftewel participeren (Wmo beleidsvisie, 2012).  
De rijksoverheid verwacht dat gemeenten doelmatiger ondersteuning kunnen bieden, omdat zij 
dichter bij de burger en meer in de samenleving staan. Gemeenten zijn daardoor beter in staat 
de behoeften van haar inwoners in te schatten en prestatievelden lokaal op creatieve wijze met 
elkaar te verbinden. Hierdoor zou met minder middelen kwalitatief goede ondersteuning 
kunnen worden geboden (Wmo beleidsvisie, 2012). Deze veranderingen zijn ook nodig omdat 
de zorg anders te duur wordt. De afgelopen jaren zijn de kosten hard gestegen, vanwege de 
vergrijzing (Ministerie van VWS, 2014).  
 
Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente de taak om mensen thuis te ondersteunen (bijv. 
begeleiding en dagbesteding) en het beschermd wonen (geestelijke gezondheidszorg), welke is 
vastgelegd in de Wmo. De verpleging en verzorging thuis wordt door de zorgverzekeraar 
geregeld en dit ligt vast in de Zorgverzekeringswet. Daarnaast voeren de gemeenten ook (bijna) 
alle zorg en ondersteuning uit voor kinderen en jongeren, welke staat beschreven in de 
Jeugdwet. De Wet langdurige zorg (WLZ) is nog in behandeling in de Eerste Kamer, maar het is 
de bedoeling dat hierin de langdurige, intensieve zorg wat geregeld (Ministerie van VWS, 2014). 
 
Echter staat ter discussie of de gemeenten op dit moment in staat zijn om de vele veranderingen 
in beleid en wetgeving op te vangen. Op langere termijn zouden de gemeenten wel in staat zijn 
om dit alles te realiseren, maar op de korte termijn komt er veel op de gemeenten af. 
 
5.2.3 Speerpunten Gezondheidsbeleid Nederland 
In de nationale nota ‘gezondheid dichtbij’ wordt gekozen om de speerpunten van problemen 
omtrent overgewicht, depressie, diabetes, roken en schadelijk alcoholgebruik voort te zetten. 
Beweging lijkt hierbij het beste middel te zijn om deze problemen aan te pakken, omdat deze 
verbonden is met lichamelijke en geestelijke gezondheid en daarnaast ook met de andere 
speerpunten door correlaties daartussen (Ministerie van VWS, 2011). Deze blik sluit daarnaast 
ook aan bij een doel van het Olympisch Plan 2028: “We gaan met sport in de volle breedte 
(topsport en breedtesport, Olympisch en niet-Olympisch, actief en passief) heel Nederland naar 
Olympisch niveau brengen. Daar hebben we allemaal profijt van, nu en in de toekomst, op sociaal-
maatschappelijk, economisch, ruimtelijk en welzijnsgebied”. Een eerste doel hierbij is dat in 2016 
75% van de Nederlanders regelmatig sport en daarnaast ook sportwedstrijden te bezoeken of 
bij te dragen aan de organisatie van sportactiviteiten. Dit draagt, naast het feit dat regelmatig 
bewegen gezond is en ons op een gezonde leefstijl brengt, ook bij aan een saamhorigheidsgevoel 
(NOC*NSF, 2009).  
Zoals besproken in Hoofdstuk 4 hebben wij gevonden dat interventies met betrekking tot 
leefstijl voor heel Nederland belangrijk zijn en niet per se voor Noordoost Friesland alleen. 
Hierdoor denken wij dat deze beleidsfocus wat kort door de bocht is wat betreft healthy ageing 
in Noordoost Friesland.  
 
In de nationale gezondheidsnota is de kabinetsvisie uitgewerkt in drie thema’s:  
Vertrouwen in gezondheidsbescherming 

1. Rijksoverheid is actief op de volgende terreinen: 
 Crisisbeheersing 
 Infectieziektebestrijding 
 Vaccinatiebeleid 
 Antimicrobiële resistentie 
 Product- en voedselveiligheid 
 Bescherming tegen onveilige illegale drugs 
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 Bescherming door veilig werken in de zorg 
 Veiligheid van genees- en hulpmiddelen 
 Veilige bloedvoorziening 

2. Zorg en sport dichtbij in de buurt 
Naast het bestrijden van ongezondheid legt dit thema meer de focus op het bevorderen 
van gezondheid. De wensen en behoeften van de mensen staan hierbij centraal. Zorg 
moet bereikbaar zijn, waarvan de invulling zowel met instanties in de buurt als met 
digitale hulp (eHealth) kan zijn. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het veilig 
kunnen sporten en bewegen in de buurt, maar ook aan ouderen om hen een lang, gezond 
en zelfstandig leven te kunnen laten lijden.  

3. Zelf beslissen over leefstijl 
Mensen mogen zelf keuzes maken in een omgeving waarin een gezonde keuze makkelijk 
te maken is. Daarnaast staat centraal dat informatie betrouwbaar en toegankelijk is. In 
dit thema wordt er extra aandacht geschonken aan de jeugd, want zij hebben immers de 
toekomst.  

(Ministerie van VWS, 2011) 
 
Het derde thema over het zelf beslissen van leefstijl vinden wij tegenstrijdig met het speerpunt 
om problemen omtrent overgewicht, depressie, diabetes, roken en schadelijk alcoholgebruik 
voort te zetten. Enerzijds focust het beleid van Nederland zich dus op het veranderen van 
leefstijl, maar anderzijds leggen ze de keuze bij de bevolking.  
 
Daarnaast zijn er vier specifieke gezondheidsvraagstukken waar aandacht om gevraagd wordt in 
het nationale beleid: 

1. Gezondheidsrisico’s in de omgeving 
` Hiermee wordt bedoeld dat men alert moet zijn op beide bestaande en nieuwe risico’s 

zoals rampen, de uitbraak van infectieziekten, straling en het binnenmilieu (binnen 
ruimten waar mensen leven).  

2. Perinatale sterfte 
Nederland heeft nog steeds hogere cijfers wat betreft babysterfte vergeleken met de rest 
van Europa.  

3. Toename van chronische ziekten 
Niet alleen moet de focus gelegd worden op diabetes, want ook andere chronische 
aandoeningen komen vaker voor. Daarnaast neemt ook multimorbiditeit (het hebben 
van meer dan één chronische ziekte) toe.  

4. Psychische aandoeningen 
Ziektelast wordt voor een groot deel veroorzaakt door psychische aandoeningen (niet 
alleen depressie, maar ook dementie, suïcide, verslavingsproblemen en 
angststoornissen), dus ook daar moet aandacht voor zijn.  

(Ministerie van VWS, 2011) 
 
Uitgangspunten van Nederland zijn specifiek het inzetten op spelen, bewegen en sporten, jeugd 
zien als een belangrijke doelgroep voor het gezondheidsbeleid, stimuleren van publiek private 
samenwerking op lokaal niveau, verbindingen leggen tussen verschillende beleidsterreinen en 
gezondheid en een bijdrage leveren aan het realiseren van ‘gezondheid in de buurt’. In het kader 
onderaan Hoofdstuk 5 worden deze speerpunten nogmaals benoemd. Hierbij worden de 
speerpunten van Nederland onder de speerpunten van Europa geschaard.  
 

5.3 Provinciaal beleid Friesland 
Gemeenten moeten een eigen beleidsplan maken, die gebaseerd is op de aandachtspunten van 
de nationale nota. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG) (Ministerie van VWS, 
2011; GGD Fryslân, 2012c). Volgens het Rijk kunnen de uitgangspunten die benoemd zijn dan 
ook worden gebruikt door gemeenten zodat deze inzetten op spelen, bewegen en sporten, op 



42 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

jeugd zien als een belangrijke doelgroep voor het lokale gezondheidsbeleid, publiek private 
samenwerking stimuleren op lokaal niveau, verbinding leggen tussen verschillende 
beleidsterreinen en gezondheid en een bijdrage leveren aan het realiseren van ‘gezondheid in de 
buurt’ (Ministerie van VWS, 2011; GGD Fryslân, 2012c).  
 
5.3.1 Speerpunten Gezondheidsbeleid Friesland 
In de Friese nota ‘Ruimte voor gezondheid’ zijn een aantal speerpunten geformuleerd voor de 
komende jaren voor de publieke gezondheid (gezondheidsbescherming, ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering) in Friesland. Deze nota is tot stand gekomen door samenwerking van 
de GGD Fryslân en Friese gemeenten (GGD Fryslân, 2012c). Deze nota maakt onderscheid tussen 
beleidsarme en beleidsrijke taken, waarbij de beleidsarme taken (wettelijk) duidelijk zijn 
omschreven en er verder weinig ruimte is voor gemeenten voor een eigen invulling. De 
beleidsrijke taken geven daarentegen ruimte om als gemeente een eigen invulling te geven aan 
de aanpak van deze specifieke taken. Beleidsarme taken omvatten infectieziektebestrijding, het 
uniform deel van het basistakenpakket, jeugdgezondheidszorg, technische hygiënezorg en 
epidemiologische taken zijn ook meer in opkomst (GGD Fryslân, 2012c). Omdat het voor de 
doeleinden van dit project vooral belangrijk is wat de gemeenten van Noordoost Friesland voor 
invulling kunnen geven aan healthy ageing worden de beleidsarme taken niet verder toegelicht.  
 
Beleidsrijke taken zijn door de GGD Fryslân formuleert als: 

1. Extra aandacht voor de jeugd. 
Dit komt overeen met de nationale nota en hiermee kan voortgegaan worden op het al 
ingezette beleid van voorgaande jaren in Friesland.  

2. Continuering van de landelijke speerpunten. 
De speerpunten overgewicht, depressie, diabetes, roken en schadelijk alcoholgebruik 
gekozen in de nationale nota worden ook opnieuw in Friesland gekozen. Ook hierbij kan 
doorgegaan worden op het al ingezette beleid van voorgaande jaren. Belangrijk is dat 
diabetes hier niet als individueel speerpunt wordt gezien, maar betrekking heeft tot het 
beleid van overgewicht.  

3. Een integrale aanpak. 
Naast het richten van het gezondheidsbeleid op de individu, moet ook aandacht besteedt 
worden aan de fysieke en sociale omgeving. Belangrijk punt hierbij is dat de gezonde 
keuze gemakkelijk gemaakt moet worden.  

Voor een verder omschrijving van het gezondheidsbeleid zie Tabel 1 in Bijlage 7 (GGD Fryslân, 
2012c). 
 
De zeven hoofdlijnen van de provincie Friesland om het gemeentelijk gezondheidsbeleid richting 
te geven zijn: 

1. Een integrale aanpak.  
Gemeentelijk gezondheidsbeleid wordt gericht op het individu, de fysieke en de sociale 
omgeving. Zo komt er over een breed beeld aandacht voor volksgezondheid en gaan 
publieke en private partijen (binnen en buiten de gezondheidszorg) samen werken voor 
meer gezondheid.  

2. Zelf beslissen over leefstijl 
De Friese burgers (met name kinderen, ouders en jongeren) zijn in staat om bewuste en 
gezonde keuzes te maken ten aanzien van de eigen leefstijl. Daarnaast zorgt de 
leefomgeving ervoor dat de Friezen uitgenodigd worden tot gezond leven.  

3. Samen voor gezondheid in wijk en dorp 
In dit punt wordt aangesloten op het nationale speerpunt ‘zorg en sport dichtbij in de 
buurt’. Er wordt hierbij gekeken hoe gezondheidswinst bereikt kan worden in bepaalde 
wijken en/of wijken met een wijk- of dorpsgerichte aanpak.  

4. Sociale veiligheid 
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Als de Fries zich gezond voelt, ervaart hij/zij meer sociale veiligheid. Dit geldt ook voor 
andersom (ongezonde Friezen ervaren minder sociale veiligheid). Daarom wordt in dit 
punt aandacht besteedt aan gezondheidseffecten van het lokale veiligheidsbeleid.  

5. Kennis- en expertisecentrum 
De GGD moet kennis en expertise op peil hebben en daarnaast ook inzetten bij de 
gemeenten, samenwerkingspartners en burgers, zodat de landelijke kennis omgezet kan 
worden naar het lokale beleid. 

6. Noord-Nederlandse samenwerking 
Kwaliteit (specialistische kennis), flexibiliteit (capaciteit) en efficiency (middelen) 
moeten gebundeld worden in Noord-Nederland.  

7. Jeugd 
Inspelen op de ontwikkelingen, zoals de decentralisatie van jeugdzorg- en hulp, van de 
komende jaren.  

(GGD Fryslân, 2012c). 
 
De speerpunten van de provincie Friesland worden in op het eind van het hoofdstuk in het kader 
opnieuw weergegeven en vergeleken met de speerpunten van Europa.  

5.4 Regionaal beleid Noordoost Friesland 
In deze sectie wordt het regionale beleid besproken van de regio Noordoost Friesland. De regio 
Noordoost Friesland is weer opgedeeld in drieën, omdat twee gemeenten een eigen (zorg)beleid 
hebben en vier gemeenten een gezamenlijk beleid hebben. Met een overzichtelijke weergave 
hiervan, gekoppeld aan het provinciale, nationale en Europese beleid, kunnen de verschillende 
gemeenten weer leren van elkaar.  
In de volgende paragrafen wordt het beleid van achtereenvolgens Dantumadeel, Dongeradeel, 
Kollumerland c.a., Ferwerderadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel beschreven.  
 
5.4.1 Speerpunten Gezondheidsbeleid Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en 
Kollumerland c.a. 
De speerpunten voor Kollumerland c.a. zijn het verminderen van diverse middelen, zoals 
alcohol, drugs en energiedrankjes. Daarnaast willen ze overgewicht stabiliseren en beweging 
stimuleren en ten slotte de weerbaarheid vergroten (Gemeente Dantumadiel et al., 2013).  

Deze doelstellingen worden aangepakt door wijken en dorpen gezonder proberen te maken, een 
gezonde leefstijl te bevorderen, genotmiddel gebruik te verminderen, overgewicht tegen te gaan 
en beweging te stimuleren. Daarnaast door weerbaarheid te vergroten (voor beide ouderen en 
jongeren) en depressiepreventie. Verder willen ze diverse initiatieven op het gebied van zorg, 
cure en care verbinden en ten slotte het instellen van een regionale innovatieprijs om 
particulieren, verenigingen, organisaties en instellingen te motiveren zich bezig te houden met 
innovaties die zich bezig houden met gezondheid en welzijn van de bevolking (Gemeente 
Dantumadiel et al., 2013).  

5.4.2 Speerpunten Gezondheidsbeleid Achtkarspelen  
De gemeente Achtkarspelen heeft zijn speerpunten geformuleerd aan de hand van de nationale 
nota ‘Gezondheid dichtbij’ en de gezondheidssituatie in de gemeente. De conclusie daarvan is dat 
belangrijkste speerpunten ‘Gezond gewicht’ en ‘middelengebruik’ zijn bij jongeren. 
Middelengebruik overkoepelt hierbij de landelijke speerpunten roken, alcoholgebruik en drugs. 
Het speerpunt gezond gewicht gaat over overgewicht, voorkomt diabetes, maar bevat ook 
psychische gezondheid en voorkomen van depressies (Gemeente Achtkarspelen, 2013).  
 
5.4.3 Speerpunten Gezondheidsbeleid Tytsjerksteradiel 
In Tytsjerksteradiel is er een gemeentelijk beleidskader gevormd welke overkoepelend is voor 
een integraal sociaal beleid. Deze Sociale Agenda is gevormd voor alle inwoners van de 
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gemeente, met speciale aandacht voor mensen die extra steun of zorg behoeven (GGD Fryslân, 
2014). De domeinen die in dit kader passen zijn:  

1. Samen leven in dorp en buurt 
Intersectorale samenwerking: een integraal beleid.  

2. Opgroeien en opvoeden 
3. Mantelzorg en vrijwilligers 

Samen werken en samenwerken aan gezondheid. 
4. Meedoen gemakkelijker maken 
5. Zorg en opvang 

(GGD Fryslân, 2014). 
 
De speerpunten die de gemeente Tytsjerksteradiel concreet benoemen zijn overgewicht en 
alcohol bij jongeren. Daarnaast gaan ze op alle fronten kansen zoeken om gezondheid te 
verbeteren (GGD Fryslân, 2014). 
 

5.5 Wmo beleid  
Aangezien wij het Wmo-beleid erkennen als een belangrijk deel voor het gezondheidsbeleid is 
ook naar deze documenten onderzoek gedaan. Voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn 
deze documenten niet gevonden, maar voor de andere vier gemeenten wel. Deze zijn in de 
volgende paragrafen uitgewerkt.  
 
5.5.1 Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. 

In Noordoost Friesland is er een beleid gemaakt omtrent de Wmo beschreven in ‘Samen sterk’. 
De vijf gemeenten Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog 
zijn er van overtuigd dat de inwoners van deze gemeenten zelfstandig kunnen acteren en 
verantwoordelijkheden kunnen nemen. Als ze er samen niet uitkomen, willen ze de mogelijkheid 
kunnen bieden om een beroep te doen op ondersteuning, hulp en zorg. Dit alles past bij het 
beeld van een gekantelde samenleving: van claim- en aanbodgericht naar vraag- en 
resultaatgericht en ‘Smart mar dan op syn Frysk’ (zie speerpunten) (Wmo beleidsvisie, 2012).  
 
Deze vijf gemeenten waaronder drie (Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.) uit 
Noordoost Friesland geven zichzelf de rol als regisseur in het geheel van het geven van richting, 
het houden van toezicht en het bijsturen waar nodig in de nieuwe trend in de zorg. Hierbij willen 
ze gebruik maken van het 4R-model, wat staat voor richting, ruimte, resultaat en rekenschap. 
Een goede balans tussen deze vier sleutelwoorden is nodig om de taak als regisseur goed te 
vervullen (Wmo beleidsvisie, 2012).  
In het algemeen heeft het grootste aandeel van de bevolking geen regie nodig. Deze mensen 
organiseren hun eigen leven en zijn zelfredzaam. Voorzieningen waar ze eventueel gebruik van 
maken zijn de collectieve voorzieningen, dus het is belangrijk dat basisvoorzieningen (sport- en 
spelvoorzieningen, ontmoetingsplekken) goed zijn. Daarnaast staan vrijwillige inzet en 
initiatieven van burgers centraal. Belangrijke thema’s in deze zijn sociale samenhang, een 
leefbare omgeving en (in)formele netwerken (Wmo beleidsvisie, 2012).  
Tien procent van de bevolking heeft wel gerichte ondersteuning nodig waar de gemeente een rol 
bij kan spelen. Deze kan de gemeente bieden door gerichte interventies te combineren met 
collectieve voorzieningen. In deze groep staan thema’s als opgroeien en opvoeden, arbeid, 
inkomen, zorg, inburgering en sociale problematiek centraal. Belangrijke kanttekening is dat ook 
de mensen uit de eerste groep mee kunnen helpen aan het oplossen van het probleem van deze 
tweede groep burgers (Wmo beleidsvisie, 2012).  
Daarnaast bestaat er een derde groep waarbij de gemeente een vangnet moet bieden. Vaak 
hebben deze burgers meerdere problemen en wordt er daarom meer ingespeeld op individuele 
voorzieningen. Thema’s in deze zijn kwetsbaarheid en zelfredzaamheid (Wmo beleidsvisie, 
2012).  
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Speerpunten Wmo-beleid Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.  

Om de doelstellingen van de Wmo te behalen is het belangrijk om aandachtspunten te creëren 
waar de focus op gelegd kan worden. De speerpunten voor het Wmo beleid in Noordoost 
Friesland zijn daarom als volgt: 

1. Problemen voorkomen 
Hiermee wordt de preventie in de brede zin bedoeld: voorkomen van problemen en het 
verergeren daarvan. Hiermee zouden kosten bespaard kunnen worden.  

2. Zelfregie en zelfredzaamheid bevorderen 
Inwoners krijgen de ruimte om oplossingen te creëren of om te leren hoe deze gecreëerd 
kunnen worden, in plaats van dat de overheid problemen gaat oplossen.  

3. Informele netwerken inschakelen 
Een informeel netwerk is een stelsel van individuen welke zorgt voor sociale binding. 
Daarnaast staan mensen in dit netwerk nauw, maar ook vrijblijvend en zonder vaste 
structuur in contact.  

4. Ondersteuning bieden, integraal en dichtbij 
De gemeenten willen zowel participatie als sociale veiligheid ondersteunen. De 
decentralisaties bieden daarnaast alle kansen om integraal te werken. Dichtbij gaat over 
de leefbaarheid van de dorpen en wijken.  

(Wmo beleidsvisie, 2012) 
 
Deze speerpunten worden uitgevoerd in het kader van ‘Welzijn nieuwe stijl’. Deze manier van 
werken is namelijk een goede combinatie van de visie van de gemeenten en de geformuleerde 
speerpunten aan de hand van de Wmo (Wmo beleidsvisie, 2012). De volgende kenmerken zijn 
typerend voor ‘Welzijn nieuwe stijl’: 

1. Op de vraag gericht 
Het probleem van de burger staat centraal en niet het aanbod van voorzieningen of het 
uitvoeren van de wetgeving. Hierdoor kan een oplossing gezocht worden die gericht is 
op het individu.  

2. Uitgaan van de eigen kracht van burgers 
Inwoners worden gesteund om zelf oplossingen te creëren en te verzinnen voor 
problemen in plaats van alleen maar op de overheid te leunen.  

3. Proactieve houding 
De gemeente moet daadkrachtig, slagwaardig en positief te werk gaan om inwoners te 
stimuleren en motiveren en daarnaast ook problemen te signaleren.  

4. Integraal werken 
Door uit te gaan van de vraag, kan verhelderd worden op welke terreinen het probleem 
schuilt. Hier kan dan één plan voor worden gemaakt met alle betrokkenen.  

5. Ruimte voor de professional 
Door uit te gaan van de vraag, kunnen professionals met hun kennis, ervaring en 
vaardigheden mensen helpen en ook op creatieve manieren op zoek gaan naar een 
oplossing.  

6. “Smart” mar dan op syn Frysk 
“Sels, mei-inoar, alternatyf, regulier, takenne”. Dit betekent dat eerst het feitelijke 
probleem van de burger wordt verwoord en daarna wordt geholpen bij het vinden van 
een oplossing zo dicht mogelijk bij de persoon zelf. Daarna wordt er gekeken naar 
alternatieven waar mogelijk en vervolgens wordt gezocht naar oplossingen binnen de 
collectieve en algemene voorzieningen. Wanneer hier nog steeds geen oplossingen zijn 
wordt er pas gekeken naar de individuele voorziening. Dit gaat dus via het “Smart 
wurkje” principe: “Vrijwilligers waar kan, professionals waar moet. Collectief waar 
mogelijk, individueel waar nodig.” 

7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 
Met duidelijke doelen samen met de inwoner bepalen wat, hoe en wanneer dingen 
moeten gebeuren om problemen op te lossen.  

(Wmo beleidsvisie, 2012).  
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De gemeente gaat op dit alles inspelen door om te gaan met hulpvragen van burgers, 
vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen en algemene en collectieve voorzieningen 
verbeteren naar aanleiding van de vraag (Wmo beleidsvisie, 2012).  
 
5.5.2 Ferwerderadiel 

Ferwerderadiel (Noordoost Friesland) en Leeuwarderadeel (Noordwest Friesland) hebben 
samen een Wmo-beleidsplan opgesteld aan de hand van de Wmo wet in 2007. Deze twee 
gemeenten hebben samen dit plan opgesteld omdat er overeenkomsten zijn in welzijn, 
samenhang en zorg. In het beleidsplan wordt ingegaan op de acties die deze twee gemeenten 
willen ondernemen.  
 

Speerpunten Wmo-beleid Ferwerderadiel 

De ‘missie’ van de twee gemeenten Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel is om hun inwoners 
zelfstandig mee te laten doen aan de samenleving en te stimuleren om mensen naar eigen keuze 
mee te laten doen aan maatschappelijke activiteiten en sociale verbanden aan te gaan.  
 
Om deze missie tot een goed einde te brengen zijn er verschillende speerpunten opgesteld: 

1. Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen 
2. Preventieve voorzieningen jongeren handhaven en verbeteren 
3. Informatie en advies geven 
4. Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers 
5. Bevorderen deelname aan het maatschappelijk verkeer 
6. Verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking 
7. Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingszorg aanbieden 

5.6 Subsidiemogelijkheden 
Naar aanleiding van de beleidsplannen is het duidelijk wat de focus moet zijn voor de komende 
jaren op de verschillende niveaus. Om deze speerpunten te behalen kunnen subsidies 
aangevraagd worden. Hieronder worden belangrijke subsidie mogelijkheden daarom kort 
benoemd.  
 
INTERREG is een Europese subsidieregeling die inzet op innovatieve en duurzame 
ontwikkelingen. INTERREG ondersteunde al de projecten Vital Rural area en Vital (Europa om 
de hoek, 2014). Op dit moment kunnen er weer aanvragen ingediend worden voor INTERREG V, 
waarvan de richtlijnen eind 2014 worden gepubliceerd. INTERREG IV hanteert 4 prioriteiten: 
innovatie, milieu, bereikbaarheid en duurzame gemeenschappen. Vooral deze laatste prioriteit 
sluit aan op dit project. Door veel veranderingen in demografische factoren in de regio is er een 
vermindering of een verschuiving in banen, faciliteiten en bevolking. Projecten om deze 
verminderingen stop te zetten krijgen prioriteit bij INTERREG. De focus ligt dan vooral op een 
holistische aanpak, voor een duurzame ontwikkeling van de regio (The North Sea Region 
Programme 2007-2013, 2014).  
Voor het programma van INTERREG NSR (North Sea Region) van 2014 tot 2020 worden andere 
prioriteiten gehanteerd. Deze spitsen toe op de groei van economie, stimuleren van een groene 
economie, bescherming tegen klimaatverandering, behouden van het milieu en het stimuleren 
van groen transport. Bij het eerste punt kan praktisch gedacht worden aan bijvoorbeeld creëren 
van banen, digitaliseren van diensten, nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen, en 
nieuwe producten en services. De focus ligt hier dus meer op innovatie dan in bijvoorbeeld 
INTERREG IV. Ook staat in NSR 2014-2020 cultuur en toerisme hoog, ofwel gebruik maken van 
het cultuurgoed dat een regio bezit (The North Sea Region Programme 2014-2020, 2014). 
 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een Europees structuurfonds. Deze 
fondsen richten zich op het verkleinen van welvaartsverschillen tussen regio’s. Dit betekent in 
landen als Nederland het versterken van regionale concurrentiekracht en vergroten van de 
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werkgelegenheid. Dit zijn onderwerpen die ook van belang zijn in Noordoost Friesland, dus bij 
EFRO zou ook voor subsidies gekeken kunnen worden. Speerpunten van het EFRO zijn innovatie 
en onderzoek, digitale agenda, steun voor het midden- en klein bedrijf en de koolstofarme 
economie. EFRO investeert dan ook onder andere in het Samenwerkingsverband Noord 
Nederland (SNN) (Rijksoverheid, 2013). 
 
Daarnaast verstrekt het SNN ook subsidies. Een van de economische clusters waar SNN zich op 
richt is healthy ageing. De SNN heeft innovatie hoog op de agenda staan, er moet een gerichte 
oplossing komen voor wereldwijde problemen, toegespitst op de regio. Eén van de 
maatschappelijke uitdagingen in de noordelijke innovatieagenda is om mensen langer gezond en 
energiek te laten blijven zodat demografische ontwikkelingen opgevangen kunnen worden. De 
demografisch veranderingen in het Noorden van Nederland zorgen voor minder 
arbeidskrachten, welke doelmatig ingezet moeten worden. Ook moet de zorg zo georganiseerd 
worden, zodat deze is voorbereid op en aansluit bij de toekomstige (toenemende) 
zorgbehoeften. Dit is een belangrijk onderwerp op de agenda en sluit naadloos aan op Noordoost 
Friesland. Een innovatieve oplossing voor deze problemen, die door bedrijven, 
kennisinstellingen, zorgaanbieders, verzekeraars en overheden samen kan worden opgepakt, is 
dus van belang. Kansen op gebied van gezondheid en welzijn volgens de Noordelijke 
innovatieagenda 2014-2020 zijn: “lifestyle economics, E-health & Gaming, personalized health, 
nieuwe zorgconcepten, independent living en infectiepreventie”. (Taskforce RIS3 Noord-
Nederland, 2014). De RIS3 Noord Nederland staat voor Research and Innovation Strategy for 
Smart Specialisation Noord-Nederland.  
 
De provincie Friesland heeft ingezet in op project zoals Frieslab, die de zorgbehoeften afstemt op 
de wetgevingen rond zorg en welzijn (Provincie Fryslân, 2012a). Daarbij vindt de provincie 
vrijwilligerswerk belangrijk, wat ook bleek uit het verslag Vrijwilligers in beeld 2012, een 
evaluatie van vrijwilligersbeleid in de provincie. Uit dit verslag bleek onder andere dat er wat 
moeite was met het behouden van vrijwilligers, wet- en regelgeving uitvoering van 
vrijwilligerswerk soms lastig maakte en dat er moeite was met het werven van nieuwe 
vrijwilligers (Provincie Fryslân, 2012b). 
 
In paragraaf 5.1.1 werd ook Horizon 2020 al aangekaart. Hier liggen qua speerpunten ook 
subsidiemogelijkheden voor de regio. Om in aanmerking te komen moet wel een partnership 
aangegaan worden met minimaal twee organisaties uit verschillende lidstaten. Het is de 
bedoeling dat er vervolgens een gezamenlijke aanvraag ingediend wordt. Hiervoor is echter een  
service, om eventuele partners te vinden (European Commission, 2014i). 
 

5.7 Conclusie 
In het kader onderaan dit hoofdstuk worden de speerpunten van de vier verschillende niveaus 
naast elkaar gezet, waarbij de indeling van de EU is aangehouden. Hieruit blijkt dat de 
speerpunten op nationaal, provinciaal en regionaal niveau zich niet direct gericht zijn op domein 
C: het actief en onafhankelijk laten leven van ouderen. Indirect zijn deze drie niveaus er wel mee 
bezig door de gezondheid van wijk en buurt te bevorderen, maar deze speerpunten richten zich 
daarmee niet alleen op ouderen. Ook het bevorderen van mantelzorg en vrijwilligers heeft 
indirect wel te maken met het zelfstandig laten leven van ouderen, maar heeft ook te maken met 
anderen die hulp behoeven. Op beide, domein A en B, zijn er verschillende speerpunten die de 
doelstellingen van de EU ondersteunen.  
Wat betreft Wmo beleid komt er meer een overlap met het actief en zelfstandig laten leven van 
ouderen door onder andere deelname aan het maatschappelijk verkeer te en de sociale 
samenhang te bevorderen.  
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Op het eind van dit hoofdstuk zijn verschillende subsidiemogelijkheden beschreven die een 
optie kunnen zijn voor de regio Noordoost Friesland. Dit zijn INTERREG NSR 2014-2020, EFRO, 
SNN, Horizon 2020 en de provincie.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt het beleid gekoppeld aan de determinanten van healthy ageing, 
welke besproken zijn in Hoofdstuk 4. Hierbij worden ook verschillende mogelijkheden voor de 
regio Noordoost Friesland besproken. 
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De speerpunten van Nederland, Friesland en Noordoost Friesland onderverdeeld in de speerpunten van Europa. 
De vetgedrukte speerpunten zijn de belangrijkste taken voor dat specifieke beleid. De cursiefgedrukte gedeelten zijn verdere aandachtspunten/actiepunten binnen deze 
speerpunten. Daarnaast heb je bij het gedeelte Friesland ook nog cursiefgedrukte in een kleiner lettertype: deze behoren bij de beleidsarme taken, dus taken waar geen 
eigen invulling aangegeven kan worden. 

Europa Nederland Friesland Noordoost Friesland 
(Dantumadeel, Dongeradeel, 
Ferwerderadiel en 
Kollumerland c.a.) 

Noordoost 
Friesland 
(Achtkarspelen) 

Noordoost 
Friesland 
(Tytsjerksteradiel) 

Door ziekte preventie 
en het promoten van 
gezondheid 

Vertrouwen in 
gezondheidsbescherming 
 Gezondheidsrisico’s in de 
omgeving 
 Perinatale sterfte 
 Spelen, bewegen en sporten 
 
Zelf beslissen over leefstijl 
Maar toch blijven de 
speerpunten: overgewicht, 
depressie, diabetes, roken en 
schadelijk alcoholgebruik 
 
 Jeugd zien als belangrijke 
doelgroep 

 Kennis- en 
expertisecentrum 

 
 

 Infectieziektebestrijding 

 Epidemiologische taken 
 Het uniform deel van het 
basistakenpakket 
 

Continuering landelijke 
speerpunten 
 Zelf beslissen over leefstijl 
 
Extra aandacht voor de 
jeugd 

Verminderen van diverse 
middelen zoals alcohol, 
drugs en energiedrankjes 
 Gezonde leefstijl 
bevorderen 
 Genotmiddel verbruik 
proberen te verminderen 
 Overgewicht tegen gaan 
 
 Regionale innovatieprijs  

 

Middelen-
gebruik 
verminderen 
 
Gezond gewicht 

 Opgroeien en 
opvoeden 
 
Overgewicht en 
alcohol bij 
jongeren 
 
 Meedoen 
gemakkelijker 
maken 

Verzorging en 
genezing 
 eHealth 

Zorg en sport dichtbij in de 
buurt 
 Bijdrage leveren aan het 
realiseren van ‘gezondheid in de 
buurt’ 
 Toename van chronische 
ziekten 
 Psychische aandoeningen 
 Stimuleren van publiek private 
samenwerking op lokaal niveau 

Een integrale aanpak 
 Samen voor gezondheid in 
wijk en dorp 
 Noord-Nederlandse 
samenwerking 
 Sociale veiligheid 
 
 Jeugdgezondheidszorg 
 Technische hygiënezorg 

Beweging stimuleren en 
overgewicht stabiliseren  
 Wijken en dorpen 
gezonder proberen te maken 
 
Weerbaarheid vergroten 
 Depressie preventie 
 
 Initiatieven op gebied van 
zorg, care en cure verbinden 

  Samen leven in 
dorp en buurt 
 Mantelzorg en 
vrijwilligers 
 Zorg en opvang 

Het actief en 
onafhankelijk laten 
leven van ouderen 

  
 

 Zelfredzaamheid 
vergroten 
 
 

  



50 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

6. Conclusies en aanbevelingen 
Een duidelijk probleem van deze tijd, zoals beschreven in voorgaande hoofdstukken, is de 
vergrijzende bevolking. In Noordoost Friesland speelt deze vergrijzing een belangrijke rol, 
daarbij komt dat er in de regio sprake is van ontgroening. De regio heeft ook te maken met een 
krimpende bevolking. Deze verschijnselen zijn samen te vatten in het begrip demografische 
veranderingen. Healthy ageing speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien een ouder wordende 
populatie relatief meer zorg nodig heeft en de demografische veranderingen ook invloed hebben 
op andere aspecten van healthy ageing zoals besproken in Hoofdstuk 4.  
Dit hoofdstuk maakt de koppeling tussen Hoofdstuk 5, het beleid op Europees, nationaal, 
provinciaal en regionaal niveau, en Hoofdstuk 4, de facetten van healthy ageing binnen de regio 
Noordoost Friesland. Hierbij wordt gekeken welke determinanten met betrekking tot healthy 
ageing in de regio meer aandacht nodig hebben en in hoeverre deze winst kunnen opleveren. 
Vervolgens dragen wij een aantal denkrichtingen voor oplossingen aan, waar de regio Noordoost 
Friesland op voort kan bouwen.  
 
In Paragraaf 6.1.1 worden problemen in de regio rondom leeftijdsopbouw besproken, waarna 
dit wordt gekoppeld aan de speerpunten in het beleid van de verschillende bestuurslagen. 
Vervolgens worden eventuele oplossingen en denkrichtingen aangedragen. In Paragraaf 6.1.2 
worden belangrijke bedreigingen en kansen voor de beroepsbevolking besproken en 
denkrichtingen aangedragen om deze bedreigingen tegen te gaan. Aangezien werkgelegenheid 
een belangrijk aspect is, vooral met betrekking tot de grijze druk en active ageing, besteden wij 
hier wel aandacht aan. Paragraaf 6.1.3 kaart de problemen en mogelijkheden op het gebied van 
de veranderde huishoudenssamenstelling aan. Sectie 6.2 richt zich op eenzaamheid en ervaren 
gezondheid onder jong en oud, waarbij praktische toepassingen worden aangedragen om deze 
te bestrijden in Noordoost Friesland. In Sectie 6.3 zal vervolgens besproken worden hoe de regio 
het beste de leefstijl aan kan pakken, aangezien dit onderwerp in veel beleidsdocumenten 
terugkomt.  
 

6.1 Demografische aspecten 
In deze sectie worden de verschillende aspecten van de demografische veranderingen 
besproken, waaronder de verschuivingen in gemiddelde leeftijd, het opleidingsniveau en de 
samenstelling van de beroepsbevolking. 

6.1.1 Leeftijdsopbouw 

Vergrijzing 

Zoals in Paragraaf 4.4.1 beschreven staat, vindt er een verschuiving plaats in de gemiddelde 
leeftijd van de regionale bevolking. Hierbij neemt de bevolking ouder dan 65 jaar toe, wat 
meerdere problemen op verschillende vlakken met zich mee brengt. Doordat ouderen vaker last 
hebben van chronische ziekten en multimorbiditeit, is er ook een groter aantal mensen dat 
zorgbehoevend is. In Hoofdstuk 5 is te zien dat in het beleid van zowel de EU, Nederland en 
Friesland veel aandacht besteed wordt aan de zorg en het zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen en participeren.  
 
Een belangrijke factor om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen is het toepassen van 
mantelzorg. Mantelzorg kan van omvang verschillen; van het meenemen van een aantal 
boodschappen voor de buurvrouw tot het aankleden en verzorgen van je eigen vader. Sinds 1 
oktober is het mogelijk om zonder vergunning een mantelzorgwoning te bouwen, waardoor de 
drempel om een mantelzorgwoning te plaatsen lager is geworden. Het grootste voordeel van 
deze mantelzorgwoningen is dat deze gebouwd kan worden in de buurt van familie, op een 
vertrouwde locatie (Grijpink, 2014). Er zijn natuurlijk regels en wetten verbonden aan deze 
mantelzorgwoningen, waaronder de omvang van deze woning en hoe lang deze woning er mag 
blijven staan. Wij vinden het zeker de moeite waard om aandacht te besteden aan mantelzorg, 
omdat deze een grote invloed heeft op de participatie en de onafhankelijkheid van ouderen. Ook 
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is er mogelijkheid tot subsidie omdat het opzetten van een mantelzorgwoning een doeltreffende 
manier is om de zelfstandigheid van ouderen te bevorderen. 
 
Een andere oplossing voor de toename in zorgvraag door het toenemend aantal ouderen, is het 
gebruik van eHealth, zoals ook wordt beschreven in Paragraaf 5.1.3. Bij eHealth wordt gebruik 
gemaakt van ICT om zo de gezondheidszorg te ondersteunen en ook efficiënter te maken. Een 
onderdeel hiervan is videocontact met thuiszorgmedewerkers of telemonitoring van patiënten 
met chronische aandoeningen. Het voordeel hiervan is dat patiënten voor een afspraak gewoon 
thuis kunnen blijven. Zo hoeft er geen verpleger naar een locatie toe te komen en hoeft de 
patiënt geen reis te maken naar de arts (KNMG, 2014). Om eHealth toe te passen in de regio 
Noordoost Friesland zijn er twee belangrijke voorwaarden waar aan voldaan moet worden. De 
eerste is dat voor het beeldbellen met een verpleegkundige de patiënt om moet kunnen gaan 
met een iPad of een ander apparaat met internetverbinding en een webcam. Om deze 
vaardigheden te verkrijgen is het mogelijk om cursussen aan te bieden aan mensen die dit nodig 
hebben om te leren omgaan met deze technologie. De tweede voorwaarde omvat de digitale 
infrastructuur. Om eHealth doeltreffend toe te passen in Noordoost Friesland is het van belang 
dat de digitale infrastructuur in Noordoost Friesland verbeterd wordt, aangezien niet in de hele 
regio vanzelfsprekend internet aanwezig is (stakeholderbijeenkomst, 2014; CDA, 2013). 
Momenteel loopt er een project om ook de plattelandsgebieden van internet te voorzien (CDA, 
2013). Mogelijkheden voor bedrijven binnen dit onderwerp liggen, naast het aanleggen van de 
infrastructuur naar de huishoudens, in het aanbieden van diensten, het installeren en 
gebruiksklaar maken van internetverbindingen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de 
koppeling met andere apparaten binnen het huishouden. 
 
Een ander onderwerp van ICT in de zorg is het gebruik van een zorgrobot bij dementerende 
ouderen of verstandelijk gehandicapten. Er is op dit moment een project met Paro, een 
robotzeehondje, die verschillende sensoren heeft om de eigenaar te herkennen. Paro kan 
reageren op geluid, maar ook op aanraking. Tevens stimuleert Paro de zintuigen van mensen 
waardoor de ouderen actiever worden (Parorobots, 2014). Hierbij gaat het er vooral om dat 
dementerende ouderen zich begrepen voelen door de robotzeehond, omdat deze direct reageert 
op hun bewegingen en geluid (Wereldomroep, 2010).  
 
Door de digitalisering is het in de toekomst ook mogelijk om domotica in de zorg te gebruiken. 
Domotica is het integreren van technologie om de kwaliteit van leven te verbeteren. In de zorg 
kan dit op meerdere manieren worden ingevoerd. De elektronische apparaten kunnen in 
verbinding staan met een meldkamer van de huisarts. Een voorbeeld hiervan is een hartmeter, 
die een melding afgeeft aan de centrale wanneer de hartslag een ongewoon ritme aanneemt. 
Hier kan de dokter snel en efficiënt op ingrijpen. Andere toepassingen kunnen zijn in de vorm 
van bewegingssensoren, spreek-luisterverbindingen en camerasystemen. Bewegingssensoren 
kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij een bedmat. Deze mat wordt in het bed van de patiënt 
gelegd en registreert wanneer de patiënt het bed verlaat. Een voorbeeld van een luistersysteem 
is het uitluistersysteem, waarbij met behulp van microfoons geluiden worden geregistreerd. 
Wanneer het volume van deze geluiden een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, kan er een 
signaal naar de zorgverlener gestuurd worden. (van der Velde et al., 2008). Hier is ook ruimte 
voor subsidieaanvragen. Zo heeft de Europese commissie 4.7 miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor het project DO CHANGE, dat een systeem aan het opzetten is voor mensen met hart- en 
vaatziekten door middel van domotica (Smart homes, 2014).  
Deze nieuwe ontwikkelingen brengen echter ook vraagstukken met zich mee op het gebied van 
privacy waar op dit moment nog geen duidelijk beleid voor is ontwikkeld (Niemeijer, et al., 
2012). Waar de potentiële toepassingen van domotica groot zijn, kunnen morele vraagstukken 
hier zorgen voor een beperkte toepassing. 
 
Vanuit de HANNN loopt er momenteel een project in samenwerking met het UMCG en de 
Rijksuniversiteit Groningen dat project SPRINT heet. SPRINT staat voor Smart Prevention, 
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Rehabilitation & INtervention Technologies. Dit project heeft als doel de zorg koppelen met 
techniek. Daarbij richt het project zich op de ontwikkeling van nieuwe technologie om mensen 
zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven zonder de afhankelijkheid van zorgprofessionals. Een 
belangrijk aspect binnen het project is de samenwerking tussen wetenschappers en 
ondernemers om zo produceerbare en betaalbare producten op de markt te brengen die in de 
leefomgeving ingezet kunnen worden. De drie verschillende thema’s waar SPRINT zich op richt 
is preventie, revalidatie en prothesiologie (HANNN, 2014a). SPRINT kan hierbij een project zijn 
dat mogelijkheden biedt voor Noordoost Friesland in de toekomst. 
 
Ontgroening 

Naast de vergrijzing, is ook sprake van ontgroening doordat het aandeel jongeren in de 
bevolking afneemt. In het nationale en provinciale beleid ligt de focus op jeugd, maar in het 
regionale beleid ligt de focus grotendeels op de leefstijl van jongeren. Hiermee worden dus 
kansen gemist. Door de ontgroening vinden ook veranderingen in de voorzieningen plaats 
waarbij sommige faciliteiten genoodzaakt zijn te sluiten. Door een afname in leden van 
(jeugd)sportclubs sluiten veldsportverenigingen, terwijl er voor ouderen juist een toename is in 
vraag naar bewegingssporten en golfen. Deze trend zal de komende jaren nog doorzetten, maar 
daarnaast is het wel verstandig om de omgeving interessant te houden voor jongeren. Hier zijn 
voorzieningen voor nodig die aansluiten bij de wensen van de jeugd. Hierbij kan gedacht worden 
aan mogelijkheden tot sporten, maar ook ontspanning en vermaak. Dit kan in de vorm van een 
ontmoetingsplek of een jeugdcentrum. Hierbij is het van belang dat er de mogelijkheid wordt 
gegeven om deze jongeren zelf invulling te laten geven aan de activiteiten die zij organiseren.  
 
Daarnaast is er de mogelijkheid om de jeugd te betrekken in de zorg voor ouderen. Hierbij 
komen ze in aanraking met het oude gedeelte van de bevolking. Vaak kunnen deze twee 
generaties veel van elkaar leren. Jongeren kunnen meerdere redenen hebben om 
vrijwilligerswerk te gaan doen. Veelvoorkomende redenen zijn dat ze het leuk of gezellig vinden, 
zo horen ze ergens bij, ze krijgen er waardering voor of ze willen gewoon iets goeds doen voor 
een ander. Voordelen van het doen van vrijwilligerswerk is dat je kunt leren samenwerken en 
organiseren. Daarnaast is het goed voor je sociale vaardigheden en je leert omgaan met 
verantwoordelijkheid (vrijwilligers Veenendaal, 2013). Er valt veel winst te halen in het doen 
van vrijwilligerswerk, voor de jongere is het een unieke leerervaring en voor de ouderen biedt 
dit de mogelijkheid om activiteiten te ondernemen die ze alleen niet zouden kunnen doen. Ons 
advies aan de regio Noordoost Friesland is om vrijwilligersorganisaties financiële hulp te geven 
om zo de participatie van jongeren te verhogen. Een voorbeeld van een vrijwilligersorganisatie 
is stichting Present. Deze stichting heeft als missie om een brug te slaan tussen mensen die iets 
willen doen en mensen die hulp nodig hebben. Ook richt stichting Present zich op het inzetten 
van jongeren. Het werken met jongeren vergt een andere aanpak, dit lossen ze op met speciale 
begeleidingsprogramma’s en via maatschappelijke stages (Movisie, 2012).  

6.1.2 Beroepsbevolking 

Zorg 

In het hele land neemt de grijze druk toe door de kleinere wordende beroepsbevolking. In 
Noordoost Friesland zal de daling in beroepsbevolking zelfs nog groter zijn dan in de rest van 
Nederland, zoals besproken in Paragraaf 3.3.1. Vooral het aandeel van de hoogopgeleide 
beroepsbevolking is laag in Noordoost Friesland. Door de krimp zullen ook banen verdwijnen in 
de regio, zoals bleek uit Paragraaf 4.1.3. Door de toenemende zorgvraag zouden 
baanmogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Echter zal, naar aanleiding van de krimp, de zorg 
door deze groei in het aandeel ouderen tegen een personeelstekort aanlopen, vooral in 
hoogopgeleid personeel (Paragraaf 3.3.1).  
 
Het ziekenhuis in Dokkum stuit op een te klein aantal patiënten op bepaalde afdelingen, en is nu 
aan het kijken of het rendabel is om te blijven bestaan. Een optie daarbij is om specialisaties in 
het ziekenhuis te reorganiseren, door alleen bepaalde specialisaties te behouden. Ook kan een 
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fusie worden overwogen (Nieuwsblad Noordoost-Friesland, 2014). Reorganisatie, een fusie of 
sluiting van het ziekenhuis hebben allemaal gevolgen voor de baanmogelijkheden in de zorg. Dit 
zijn daardoor ontwikkelingen waar oplossingen voor moeten komen. Enerzijds zijn banen in 
gevaar door mogelijke verdwijning van tweedelijns zorg, anderzijds komt er een grotere 
zorgbehoefte door een verouderende bevolking waarbij banen ontstaan.  
 
Een mogelijke oplossing om ziekenhuizen te kunnen behouden is het werven van zorgtoeristen. 
Zorgtoeristen zijn toeristen die naar een bepaalde regio gaan om daar een behandelaar of 
specialist te bezoeken of om een bepaalde kuur of therapie te volgen. Als de regio zorgt dat het 
aantrekkelijk is voor zorgtoerisme kan het ziekenhuis mogelijk rendabel blijven. Minister Edith 
Schippers van VWS schreef onlangs in zorgtoerisme voordelen te zien voor de kwaliteit en de 
betaalbaarheid van de Nederlandse zorg (Zorgvisie, 2014b). Dit heeft voordelen voor de Friese 
bevolking, omdat het de zorg in de regio behoudt en mogelijk banen creëert. Op deze manier 
blijven ook banen voor hogeropgeleiden bestaan.  
Om ervoor te zorgen dat zorgtoeristen naar de regio komen moeten faciliteiten worden 
ontwikkeld of aangepast, zodat deze aansluiten op de vraag van het zorgtoerisme. In een 
onderzoek naar de mogelijkheden voor zorgtoeristen op het Brabantse platteland is 
onderscheidt gemaakt tussen zes doelgroepen van zorgtoerisme: mensen met een (lichamelijke 
of verstandelijke) beperking, chronische zieken, senioren (die niet meer geheel zelfstandig op 
vakantie kunnen gaan), mensen die moeten herstellen en/of revalideren van een operatie of 
ziekte, ‘mensen uit balans’, en ‘fit en vitaal leven’. Met ‘mensen uit balans’ worden mensen 
bedoeld die in hun dagelijks functioneren verstoord worden door bijvoorbeeld de gevolgen van 
stress of een burn-out. Met ‘fit en vitaal leven’ wordt de doelgroep bedoeld die gebruik maakt 
van wellness faciliteiten, yoga, meditatie en dergelijke (Plantinga, 2014).  
Het inspelen op zorgtoerisme is daarbij dus interessant voor ondernemers die wellness, yoga of 
meditatie faciliteiten aanbieden. Dit zou kunnen samengaan met het doelgericht aanbieden van 
overnachtingen specifiek aangepast voor zorgtoeristen. Hierbij kunnen eventueel bestaande 
accommodaties worden omgebouwd voor zorgtoeristen, zodat deze makkelijk toegankelijk zijn. 
In Leeuwarden is een hogere hotelschool die hier een mogelijke invulling aan kan geven. Deze 
leerlingen krijgen daarmee ook kansen om zich in Noordoost Friesland te vestigen en verdere 
baangelegenheden te creëren. Daarnaast biedt dit ook kansen om een restaurant te beginnen die 
aansluit bij de specifieke eetvoorschriften van bijvoorbeeld patiënten en ouderen, die baat 
hebben bij een eiwitrijk dieet (Bauer et al., 2013). Hier liggen ook kansen voor de regio om 
bepaalde streekproducten te betrekken in het menu. 
Om een andere doelgroep zorgtoeristen te trekken kan het interessant zijn om een zorgboerderij 
te starten, waar ‘mensen uit balans’ de hele dag activiteiten kunnen doen. Mensen met een 
depressie of burn-out kunnen behoefte hebben aan structuur en een reden om uit bed te komen. 
Daarnaast zijn er lichamelijke activiteiten om je fysieke kracht en conditie op te bouwen, 
waardoor ook de mentale gezondheid beter kan worden (Fontaine, 2000).  
Een natuurrijke, rustige en ruimtelijke omgeving kan het fysieke en mentale genezingsproces 
bevorderen. Natuur geeft rust, verlaagt stress en verhoogt de weerbaarheid (Kleijwegt, 2009). 
Daarom is Noordoost Friesland een ideale regio voor zorgtoerisme. Dit geldt voor alle 
doelgroepen binnen het zorgtoerisme. Daarnaast liggen er kansen voor ondernemers om in deze 
groene omgeving activiteiten te organiseren, die zowel benut kunnen worden door de Friese 
bevolking als (zorg)toeristen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
buitensportactiviteiten, zoals survivallen of watersport. Zorgtoerisme biedt dus op veel vlakken 
mogelijkheden voor Noordoost Friesland om mensen naar de regio te trekken en banen te 
creëren. Hierdoor is het ook voor de bevolking zelf aantrekkelijk, omdat er voldoende 
zorgvoorzieningen blijven en activiteiten worden georganiseerd.  
 
Ouderen 

Zoals besproken in Paragraaf 2.1.2, wordt het oudere deel van de bevolking vaak als zwakker en 
minder nuttig gezien, terwijl dit niet altijd overeenkomt met hoe zij zich zelf voelen. Juist de 
oudere bevolking bevat, volgens ons, veel kennis. Dit kan optimaal benut worden door andere 
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functies voor deze oudere bevolking te zoeken. Zo hebben zij een doel en belang in hun leven en 
dit sluit aan op het begrip active ageing. De ouderen blijven zo betrokken in de maatschappij en 
de maatschappij kan op zijn beurt de bestaande bevolking optimaal benutten. Er zou 
bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan gebruik maken van de kennis, ervaring en tijd die de 
oudere bevolking bezit of aan hulp die ouderen aan elkaar kunnen bieden. Dit ligt in dezelfde lijn 
als participatie, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het zou voordelig zijn voor zowel de 
maatschappij als voor de mentale gesteldheid van de persoon om aandacht te geven aan dit 
onderwerp.  
Ook sluiten deze bewegingen aan op de speerpunten van het beleid van veel gemeenten in 
Noordoost Friesland; namelijk inzetten op mantelzorg en vrijwilligers en samen leven in dorp en 
buurt. Daarbij vindt deze beweging aansluiting bij het Europese speerpunt van actief ouder 
worden en onafhankelijk ouder worden. 
Het principe van stimuleren van active ageing door het betrekken van deze groep in de 
maatschappij en hun kwaliteiten benutten sluit ook aan bij de veranderende definitie van 
gezondheid die in Hoofdstuk 5 al werd aangekaart. De nadruk lag hierbij op het kijken naar wat 
mensen wel kunnen in plaats van naar wat zij niet kunnen. 
 
Natuurlijk hoeft het blijven meedoen van ouderen niet alleen maar uit vrijwilligerswerk te 
bestaan, dit kan natuurlijk wel veel zorgkosten besparen. Echter kan ook gekeken worden vanuit 
het perspectief van het bedrijfsleven. Hierin zouden ouderen kunnen worden ingezet om het 
jongere personeel te scholen, aangezien deze vaak nieuwe zijn in het vak. Dit zou in MKB’s 
waardevol kunnen zijn, om kennis te conserveren. Ook blijkt dat ouderen zich nog graag willen 
ontwikkelen, mits dit relevant en direct toepasbaar is. Daarom zijn er ook genoeg ouderen die 
zich hebben aangeleerd om met technologieën om te gaan, aangezien dit zeer toepasbaar is 
(TNO, 2014b). Wij zien mogelijkheden om ouderen in te zetten om bijvoorbeeld 
computercursussen te geven aan leeftijdsgenoten die minder thuis zijn in de ICT. Dit zou ook 
voordelig kunnen werken bij de implementatie van e-health, aangezien iedereen hiervoor wel 
moet kunnen omgaan met digitale apparaten. Met deze inzichten moet de oudere werknemer 
dus niet te snel afgeschreven worden, maar moet juist de meerwaarde ervan ingezien worden. 
 
Omgeving 

Verder heeft de regio ook veel sterke punten die ingezet kunnen worden om banen te creëren. 
De regio heeft een groene natuurrijke omgeving, waar veel mee gedaan kan worden om mensen 
naar de regio te trekken en zodoende baankansen te creëren. Uit de stakeholdersbijeenkomst 
kwam de wens van stakeholders naar voren om iets met de mooie en rijke omgeving te doen 
(Stakeholdersbijeenkomst, 2014). Voor projecten in deze richting zijn waarschijnlijk goede 
subsidiemogelijkheden. Zoals in Sectie 5.6 besproken, investeren bijvoorbeeld Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) in 
projecten die de werkgelegenheid en concurrentiekracht van de regio vergroten.  
De omgeving kan op deze manier ingezet worden om toerisme naar het gebied te trekken, maar 
natuurlijk kunnen bewoners zelf ook gebruik maken van deze faciliteiten in de regio. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld sportfaciliteiten.  
Daarnaast is op initiatief van 2OPEN, in samenwerking met Natuurmonumenten en 
InnovatieNetwerk, het concept van een dorpslandgoed ontstaan. Dit dorpslandgoed is een 
landgoed dat bestaat uit nieuwe natuur, gemene (agrarische) gronden en een ecobuurtschap. 
Het is een groen, sociaal en duurzaam landgoed dat bewoond wordt door starters tot en met 
senioren die verantwoordelijk zijn voor hun landgoed (Dorpslandgoed, 2014). In dit ‘eigentijds 
leven in de natuur’ kan de regio Noordoost Friesland optimaal gebruik maken van de kansen die 
liggen bij het benutten van het landelijke landschap. De regio kan zo ook aantrekkelijker worden 
voor mensen om te blijven en komen wonen.  
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6.1.3 Huishoudens 

In Paragraaf 4.1.4 van dit rapport komt naar voren dat er een toenemende trend te zien is van 
alleenstaande huishoudens in de regio Noordoost Friesland. Dit komt zowel door een groei in 
het aantal jongeren dat alleen gaat wonen als een groei zelfstandig wonende ouderen. Zoals 
besproken in Paragraaf 3.1.1 is bij jongeren een trend te zien dat ze ook zonder relatie het 
ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen (Europese Commissie, 2014g). Dit zorgt voor 
een groeiende vraag in eenpersoonswoningen die opgevangen moet worden. Omdat er bij 
alleenstaande huishoudens een verhoogd risico is op eenzaamheid is het ook van belang dat er 
voldoende uitgaansvoorzieningen zijn voor jongeren. Met het oog op de sluiting van steeds meer 
van deze centra in het buitengebied van Nederland, en ook specifiek in de regio Noordoost 
Friesland, lijkt extra aandacht voor dit punt van belang. Deze vraag naar voorzieningen is ook 
besproken in Paragraaf 6.1.1.  
 
Naast het groeiende aantal alleenstaande huishoudens met jongeren, is er zeer duidelijk ook een 
groei waarneembaar in de alleenstaande huishoudens met ouderen. De vergrijzing van de regio 
Noordoost Friesland is hier de belangrijkste oorzaak van. Het groeiende aantal ouderen in de 
regio heeft als gevolg dat er enerzijds strengere eisen komen om opgenomen te worden in een 
verzorgingstehuis, omdat er niet genoeg plekken zijn. Anderzijds neemt het aantal alleenstaande 
huishoudens toe door de toenemende zelfstandigheid van ouderen (Prognose Fryslân, 2013).  
 
Alleenstaande huishoudens waarin ouderen woonachtig zijn hebben een grotere sterftekans, 
maken meer gebruik van zorg (Graaf et al., 2006) en zijn vaker eenzaam (RIVM, 2014c; Cacioppo 
& Hawkley, 2003) dan huishoudens bestaande uit meerdere personen. Echter zijn er ook 
positieve kanten aan alleenstaande huishoudens waarin ouderen woonachtig zijn, namelijk dat 
ouderen autonomie in grote mate waarderen (Lezwijn et al., 2010).  
 
Met het oog op de beleidsagenda's van de verschillende bestuurslagen, beschreven in Hoofdstuk 
5, wordt duidelijk dat voornamelijk het Europese beleid inspeelt op de problemen en kansen 
specifiek gericht op ouderen in alleenstaande huishoudens. De EU zet in op zelfredzaamheid van 
de ouderen en combineert dit met verbeterde zorgvoorzieningen op maat. Het beleid op 
regionaal niveau sluit hierop aan en spreekt ook over zelfredzaamheid. Het Nederlandse beleid 
is daarentegen breder en richt zich meer op gezondheidszorg voor alle leeftijdscategorieën. De 
verschuiving van verantwoordelijkheid voor ouderenzorg van landelijk naar gemeentelijk 
niveau zou een verklaring kunnen zijn voor dit verschil.  
Dit betekent dat het beleid met betrekking tot de woonsituatie van ouderen dus rekening moet 
houden met de hoge waardering voor autonomie (zelfredzaamheid) en de keerzijde: meer 
behoefte aan zorg, slechtere leefstijl en een hogere kans op eenzaamheid.  
Met het oog op een integrale aanpak voor de woonsituatie van ouderen waarbij zelfredzaamheid 
voorop staat, maar tegelijkertijd ook aandacht is voor sociale inclusiviteit en voldoende zorg (op 
maat), liggen er kansen bij onder andere het centreren van ouderen (senioren woningen). Door 
ouderen gezamenlijk te laten leven kan zorg efficiënter en beter op maat aangeboden worden. 
Door speciaal ingerichte woningen voor ouderen kan de zelfredzaamheid langer gewaarborgd 
worden en tegelijkertijd kan het risico op eenzaamheid gereduceerd worden.  
 
De dorpscoöperatie is een concept dat goed aansluit bij het idee om ouderen langer te laten 
participeren in de samenleving en het creëren van sociale cohesie. Een dorpscoöperatie kan 
gezien worden als middel om de sociale samenhang, leefbaarheid en toekomstbestendigheid in 
een dorp te vergroten door gezamenlijk aan de slag te gaan met activiteiten. Het stimuleren van 
eigen initiatief kan een sociale en economische meerwaarde opleveren. De Universiteit van 
Wageningen is bezig met het opzetten van een dorpscoöperatie in Nieuw-Dordrecht, waarbij 
vooral gekeken wordt naar hoe de inwoners gestimuleerd kunnen worden om gezamenlijk 
activiteiten te ondernemen. Zij geven aan dat grote overheids- en welzijnsorganisaties vaak de 
juiste gevoel met het dorp missen. Waardoor zij moeite hebben met het signaleren van (sociale) 
problemen. Daarom kunnen inwoners beter zelf zaken oppakken, omdat ze over betere kennis, 
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ingangen of relaties in het dorp beschikken. Bovendien trekken overheden zich meer en meer 
terug om geld te besparen (Wageningen UR, 2014). Een dorpscoöperatie kan ervoor zorgen dat, 
ondanks de bezuinigingen en verschuivingen van overheidstaken naar gemeenten, het dorp 
leefbaar en toekomstbestendig blijft. Er zijn wel voorwaarden waar rekening mee moet worden 
gehouden bij het opzetten van een dorpscoöperatie, de gemeenschap moet ‘er helemaal voor 
gaan’, er zijn ‘koplopers’ nodig die de kar gaan trekken en een flinke groep ‘doeners’ die 
uitvoering gaan geven aan het werk dat voorheen de gemeente in het dorp deed (Stamm, 2014). 
Voor de regio Noordoost Friesland zou een dorpscoöperatie een goed project zijn om aandacht 
aan te besteden, aangezien de Friese bevolking van aanpakken weet en een positieve mentaliteit 
heeft. Daarnaast is het een goed project om de participatie mee te verhogen, doordat het een 
plan is waarbij een goede samenwerking centraal staat. Tevens geeft het de bevolking de 
verantwoordelijkheid om iets moois te maken van haar leefomgeving. Een dorscoöperatie kan 
ervoor zorgen dat ouderen langer kunnen blijven participeren in de samenleving, omdat zij 
langer ondersteund kunnen worden in hun eigen omgeving. Dit sluit dus aan bij het beleid op de 
verschillende niveaus. 
 
Een ander project van de HANNN dat inspeelt op het zelfstandig wonen is het project SamenOud. 
Dit project wordt uitgevoerd door een samenwerking van het UMCG, Menzis, Tinten en 
zorggroep Meander. Het project heeft als doel om een nieuw zorgmodel voor de ouderenzorg te 
ontwikkelen en implementeren. Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillende 
levensgebieden, als wonen, welzijn en zorg.  
Aan de hand van jaarlijkse vragenlijsten wordt er bepaald of de oudere nog op zichzelf kan 
wonen of dat deze extra ondersteuning nodig heeft. Deze extra ondersteuning voorkomt dat het 
noodzakelijk is om te verhuizen naar een verpleeghuis. Wanneer extra ondersteuning nodig 
blijkt, wordt er samen met de oudere en eventueel een mantelzorger een plan opgezet waardoor 
deze oudere langer zelfstandig kan blijven wonen (HANNN, 2014b). Dit model is toepasbaar in 
de regio Noordoost Friesland wanneer geschikte partners gevonden worden. Hierbij kan 
gedacht worden aan een samenwerking tussen zorginstellingen en bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in het aanpassen van woningen.  
 
Daarnaast liggen ook hier kansen voor eHealth; ICT toepassingen in de zorg kunnen en moeten 
nog op grotere schaal worden toegepast. Niet alleen loopt de zorg achter op dit gebied 
(Europese Commissie, 2014g), ook maken de nieuwe ontwikkelingen van het moment steeds 
weer nieuwe dingen mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn benoemd in Paragraaf 6.1.1. Ook 
domotica (ondersteuning) is hierbij een belangrijk onderdeel. Alhoewel de ontwikkeling van 
domotica in de zorg nog in zijn kinderschoenen staat zijn de potentiële toepassingen enorm. 
Voorbeelden van deze toepassingen zijn besproken in Paragraaf 6.1.1.  
 
Verder is het van belang om ouderen te activeren (participatie door het geven van een doel). Dit 
kan bijvoorbeeld bereikt worden door ouderen die nog fit genoeg zijn in te zetten voor bepaalde 
taken in de ouderenzorg. Op deze manier wordt de druk op zorg verminderd en tegelijkertijd de 
sociale inclusiviteit van ouderen vergroot. Hier zal Sectie 6.2 onder andere verder op ingaan.  
Bij het bepalen van beleid met betrekking tot de woonsituatie zijn alle bovenstaande facetten 
van belang. Aandacht voor deze punten samen zal een versterkend positief effect hebben dan het 
inzetten op slechts een van de verbeteringen.  
 

6.2 Eenzaamheid 
Zoals besproken in Paragraaf 3.3.3 voelt 37% van de Friese bevolking zich wel eens eenzaam, 
wat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Hierdoor is eenzaamheid in Friesland een 
aandachtspunt. Ook wordt in Hoofdstuk 3 besproken dat eenzaamheid in Friesland een groter 
probleem is onder ouderen dan onder jongeren. Dit komt onder andere doordat ouderen steeds 
minder meedoen aan activiteiten door bijvoorbeeld het verlies van naasten, verslechterde 
gezondheid en een gebrek aan sociale vaardigheden zoals besproken werd in Paragraaf 3.3.3. De 
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ervaren gezondheid ligt in Friesland echter wel hoger dan in de rest van Nederland. In Sectie 4.3 
kwam aan bod dat active ageing een belangrijke bijdrage kan leveren in het tegengaan van 
eenzaamheid en de daarbij ervaren gezondheid. Het nuttig voelen en meedoen in de 
maatschappij en de daarbij behorende sociale steun zijn goed voor de gezondheid. 
  
Als dit gekoppeld wordt aan de speerpunten in het Europees, nationaal, provinciaal en regionaal 
beleid komt naar voren dat beleid vooral gericht is op de samenwerking van burgers, zoals 
beschreven in Hoofdstuk 5. Het Nederlands beleid luidt dat publiek private samenwerking op 
lokaal niveau gestimuleerd moet worden. De provincie Friesland heeft als speerpunt ‘samen 
voor gezondheid in wijk en dorp’. Europa heeft actief ouder worden hoog op de agenda staan. 
Deze speerpunten, die verder beschreven staan in Hoofdstuk 5, sluiten goed aan bij de 
determinanten die in de Hoofdstuk 3 en 4 beschreven worden. Om eenzaamheid tegen te gaan is 
het van belang om mensen bij elkaar te brengen. Dit is ook meteen de kracht van Noordoost 
Friesland: de sterke mentaliteit van de bevolking om er samen voor te gaan (Netwerk 
Noordoost, 2013).  
 
Zoals genoemd is eenzaamheid zowel bij ouderen als bij jeugd geconstateerd. Om eenzaamheid 
bij de jeugd tegen te gaan kan er geïnvesteerd worden in ontmoetingsplekken of andere 
faciliteiten. Door de demografische veranderingen verdwijnen voorzieningen voor de jeugd, 
zoals eerder beschreven in Paragraaf 3.3.2. Eerder in dit hoofdstuk, in Paragraaf 6.1.1 worden de 
mogelijkheden voor faciliteiten voor de jeugd beschreven. Het idee van ‘voor jeugd, door jeugd’ 
sluit goed aan bij het speerpunt van het Nederlands beleid om publiek private samenwerking op 
lokaal niveau te stimuleren.  
 
Daarnaast is eenzaamheid bij ouderen een groter probleem in de regio Noordoost Friesland. 
Door de krimpende bevolking en bezuinigingen in de zorg vallen ook voorzieningen voor 
ouderen weg. Om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan kan er ook hier gedacht worden aan 
projecten die mensen samenbrengen. Zoals het in Paragraaf 6.1.3 genoemde idee om een wijk te 
maken waar ouderen samen wonen en op elkaar kunnen steunen.  
Door mee te doen aan de maatschappij kunnen mensen zich weer nuttig gaan voelen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan het onderhouden van de (gemeentelijke) grasvelden en 
tuintjes voor het huis en in de buurt. Als ouderen of bijvoorbeeld werklozen en 
arbeidsongeschikten hier de verantwoordelijkheid over krijgen voelen zij zicht nuttig en kunnen 
ze op deze manier ook participeren in de samenleving. De verwachting is dat ze daardoor 
minder eenzaam zullen zijn.  
 
Vanuit de HANNN is er een project opgezet dat inspeelt op de ervaren gezondheid van mensen 
met het project Grip en Glans. Dit project, uitgevoerd door het UMCG en de Rijksuniversiteit 
Groningen, heeft als doel het beter ervaren van het leven. Het project bestaat uit cursussen 
waarin geleerd wordt uit welke elementen een plezierig leven bestaat. Daarnaast wil de cursus 
naar voren brengen hoe iemands leven in balans gebracht kan worden. Via dit project is het 
mogelijk om de ervaren gezondheid te verbeteren, maar ook om nut te brengen in het leven van 
mensen die niet goed weten wat ze willen (HANNN, 2014c). Ondanks dat de ervaren gezondheid 
van de populatie in Noordoost Friesland hoger ligt dan het gemiddelde in Nederland, kan dit 
project interessant zijn voor mensen waarvan de ervaren gezondheid nog relatief laag is.  
Projecten die op dit moment opgezet worden vanuit de HANNN ontbreken in dit onderzoeks-
rapport, omdat hiervan in gehouden interviews weinig over losgelaten werd.  
 
In Sectie 5.1 wordt genoemd dat Europa de focus legt bij eHealth. Domotica kan als toepassing 
van eHealth ook een belangrijke rol spelen om eenzaamheid tegen te gaan. Door technologie in 
huis te hebben zoals internetverbinding met een videonetwerk kunnen ouderen een sociaal 
netwerk opbouwen en onderhouden zonder dat zij daar de deur voor uit hoeven. Dit kan een 
enorm voordeel zijn voor ouderen met een lichamelijke beperking. Doordat mensen contact 
kunnen maken via een videonetwerk of online contact kunnen maken met familie of vrienden 
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voelen zij zich minder eenzaam. Hierbij moet in gedachten worden gehouden dat het inzetten 
van technologie in plaats van mensen juist kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid. 
Technologie moet als extra steun komen, niet als vervanging. Daarnaast moeten mensen vrij zijn 
in de keuze om technologie te willen gebruiken, omdat het in sommige gevallen dus 
eenzaamheid kan veroorzaken (Inspectie voor de gezondheidszorg, 2008). 
 
Naast het inzetten van technologie om een sociaal netwerk te behouden lijkt de inzet van de 
zogenaamde zorgrobot Zora ook een oplossing tegen eenzaamheid in wooncentra met bejaarden 
(Zora robot, 2014). Door de bezuinigingen in de zorg hebben de zorgverleners weinig tijd om 
met de mensen te praten, en hier kan een robot helpen om de eenzaamheid tegen te gaan. De 
robot kan dan de behoefte van de ouderen vervullen door een gesprek met ze te hebben 
(Zorgvisie, 2014a). De zorgrobot kan worden ingezet voor revalidatie, valdetectie en animatie 
van ouderen. De robot kan gymoefeningen en de wekelijkse Bingo leiden (Elektrotechniek365, 
2014). Door de zorgrobot in te zetten als extra luisterend oor kan de robot eenzaamheid bij de 
ouderen in een verzorgingstehuis tegengaan. 
 

6.3 Leefstijlfactoren 
Zoals besproken in Sectie 4.2 ligt de focus voor de regio van dit onderzoeksrapport niet op 
leefstijl, omdat de gemiddelden van Noordoost Friesland niet sterk afwijken van de gemiddelden 
van Nederland. Toch zijn wij er wel degelijk van bewust dat leefstijl een belangrijke factor is om 
gezond ouder te worden. Ook uit de stakeholdersbijeenkomst bleek dat leefstijl een belangrijke 
uitdaging is met betrekking tot healthy ageing (Stakeholdersbijeenkomst, 2014). Daarnaast 
blijkt uit Hoofdstuk 5 dat leefstijl een belangrijke factor is binnen de beleidsplannen op 
verschillende niveaus. Vooral qua continuering van de landelijke speerpunten overgewicht, 
diabetes, depressie, alcoholgebruik en roken wordt er veel aandacht aan besteed. Hierdoor komt 
leefstijl terug in de beleidsplannen op alle niveaus.  
 
Ons advies is om door te gaan met huidige interventies in leefstijl, zoals alcoholvoorlichting op 
basisscholen (Stakeholdersbijeenkomst, 2014) en Nuchtere Fries (Platform Nuchtere Fries, 
2014). Daarnaast is het belangrijk om in de gaten te houden welke interventies ontworpen 
worden in de rest van Nederland om te kijken of deze toepasbaar zijn op de regio. Interventies in 
vergelijkbare plattelandsregio’s zijn hierbij van belang. Een goede site om deze interventies op 
te zoeken is www.loketgezondleven.nl (RIVM, 2014g).  
 
Daarnaast ligt de focus voor de gemeenten van Noordoost Friesland vooral op ‘middelengebruik’ 
en ‘gezond gewicht’. Bij het thema gezond gewicht wordt vooral de focus gelegd op beweging. 
Ook zal dit thema middels beweging positieve gevolgen hebben op de speerpunten diabetes en 
depressies. Het is bijvoorbeeld een idee om in te gaan op ‘de gezonde school’ die hele scholen 
structureel en samenhangend bezig laat zijn met gezondheid, waar onder andere 
middelengebruik, voeding en beweging in behandeld worden. In deze methode worden kinderen 
en jongeren bereikt, omdat het verplichte lessen zijn tijdens hun educatie (RIVM, 2014h). Een 
voorbeeld van voedingslessen die gegeven kunnen worden en effectief blijken te zijn voor een 
aantal gedragsdeterminanten is het lespakket van Smaaklessen (Battjes-Fries et al., 2013). 
Binnen Noordoost Friesland liggen hier kansen op het gebied van streekproducten. Hierbij 
kunnen boeren en andere betrokkenen connecties leggen met scholen en daarmee de 
consumptie van hun (gezonde) producten te stimuleren. 
 
Verder is ook SLIMMER een interessante interventie die afgelopen jaar is getest. Dit is een 
programma voor volwassenen met een vergroot risico op diabetes. Deze personen worden 
gevolgd en geholpen om meer te bewegen en gezonder te eten. SLIMMER komt voort uit de 
interventie SLIM die het risico op diabetes halveerde. De pilot studie van SLIMMER was 
succesvol en het effectonderzoek welke gestart is in 2012 is afgelopen maart afgerond 
(SLIMMER, 2014). De definitieve resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar wellicht is dit een 
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interessante interventie om eventueel op voort te kunnen borduren in de regio Noordoost 
Friesland. Mogelijkheden voor een uitvoering in Noordoost Friesland zijn bijvoorbeeld het 
aanbieden van groepslessen door een samenwerking van sportverenigingen en diëtisten, waarin 
gezamenlijk wordt gekeken naar verschillende leefpatronen, waarna deze behandeld kunnen 
worden. 
 
De twee interventies die zijn benoemd zijn slechts voorbeelden van onderzoeken die nu lopen, 
maar er zijn natuurlijk ook andere opties mogelijk. Het benoemen van deze twee onderzoeken 
wil niet zeggen dat wij deze twee het beste vinden, maar we willen vooral een denkrichting 
aangeven voor projecten die misschien interessant kunnen zijn voor Noordoost Friesland.  
 

6.4 Conclusie 
In dit onderzoeksverslag is beschreven dat de term healthy ageing zeer breed kan worden 
opgevat. Door de definitie van de WHO te nemen als uitgangspunt is healthy ageing onderzocht 
op de breedst mogelijke manier. Deze definitie luidt: “Active en healthy ageing is het proces van 
het optimaliseren van mogelijkheden voor gezondheid, participatie en veiligheid om de kwaliteit 
van leven te verbeteren wanneer men ouder wordt (World Health Organization, 2002). Dit geldt 
voor beide, individuen en populaties. ‘Gezondheid’ staat voor fysiek, mentaal en sociaal welzijn. 
‘Actief’ staat voor het blijven participeren in sociale-, economische-, culturele-, spirituele- en 
burgerzaken-, en niet alleen voor het vermogen om fysiek actief te blijven of te participeren op de 
arbeidsmarkt” (Dalli et al., 2011). 
Dit is ook de definitie die gehanteerd wordt door de EU. Met deze brede definitie kunnen veel 
aspecten onder de noemer healthy ageing worden geplaatst. Door alles mee te nemen wordt in 
dit verslag de discussie verplaatst van wat er allemaal onder het begrip healthy ageing valt, naar 
de vraag wat een mogelijke invulling kan zijn in de regio Noordoost Friesland.  
 
In dit onderzoek is naar voren gekomen dat ontgroening en vergrijzing de grootste uitdagingen 
vormen voor de leefbaarheid in de regio Noordoost Friesland. Waar de regio nu nog bestempeld 
wordt als anticipeerregio is de prognose dat dit in de toekomst door zal zetten naar een 
krimpregio (Derks, 2014).  
Problemen met betrekking tot ontgroening in de regio Noordoost Friesland zijn het sluiten van 
de faciliteiten en het wegblijven van jonge hoger opgeleiden. Op nationaal en provinciaal niveau 
wordt gesproken van extra aandacht voor jeugd. De invulling van het gemeentelijke beleid richt 
zich echter voornamelijk op leefstijl in plaats van op de problemen die gepaard gaan met 
ontgroening. Extra aandacht voor faciliteiten specifiek voor jongeren en het betrekken van 
jongeren bij vrijwilligerswerk in de zorg lijken kansrijke mogelijkheden voor de regio Noordoost 
Friesland om invulling te geven aan healthy ageing in de regio. 
 
Wat betreft de vergrijzing komt er een steeds grotere druk te liggen op de ouderenzorg. 
Innovatieve oplossingen zijn nodig omdat verzorgingstehuizen niet genoeg capaciteit hebben 
om de ouderenzorg op te vangen en omdat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Europa 
heeft op dit gebied een uitgebreid programma ontwikkeld dat zoekt naar innovatieve 
oplossingen op dit specifieke gebied. Kansrijke domeinen voor innovatie liggen bij de toepassing 
van ICT in de (ouderen)zorg. Daarbij is goede digitale infrastructuur een voorwaarde. Het grote 
aandeel zorgbehoevenden in de buitengebieden van de regio Noordoost Friesland kan veel baat 
hebben bij toepassingen van domotica en eHealth in de zorg. Verder liggen er kansen voor het 
zorgtoerisme in Noordoost Friesland, om op die manier banen te creëren en de zorg-
voorzieningen te behouden. Er kunnen verschillende faciliteiten betrokken zijn bij het 
aantrekken van zorgtoerisme, zoals een wellnesscentrum, vakantieaccommodaties, restaurants, 
buitenactiviteiten en ziekenhuizen.  
 
Daarnaast is het van belang om ouderen actief deel te laten nemen aan de maatschappij. 
Initiatieven die ervoor zorgen dat ouderen langer participeren in de samenleving kunnen een 
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bijdrage leveren aan het ontlasten van de zorg en tegelijkertijd bijdragen aan het gevoel van 
sociale inclusiviteit. Deze aanpak sluit aan bij het Europees beleid waarin veel aandacht is voor 
active ageing, ofwel “het actief en onafhankelijk laten leven van ouderen”. Op regionaal 
beleidsniveau kan nog meer gefocust worden op innovatie in de zorg voor ouderen. Door de 
verschuivingen van overheidstaken naar gemeenten kan een dorpscoöperatie een oplossing 
vormen om geld te besparen, doordat de inwoners zelf taken oppakken in hun dorp. Daarnaast 
kan een dorpscoöperatie bijdragen aan de toekomstbestendigheid en sociale cohesie. 
 
Ten slotte blijkt uit dit onderzoek dat cijfers over leefstijlfactoren in Noordoost Friesland 
overeenkomen met het landelijk gemiddelde. Dit maakt dat in dit verslag de focus is gelegd op de 
problemen die gepaard gaan met ontgroening en vergrijzing, en dus in mindere mate op de 
leefstijlfactoren. Het beleid met betrekking tot het veranderen van de leefstijl van jongeren lijkt 
een vrij dominante rol te spelen. Alhoewel de leefstijlfactoren wel degelijk een nationaal 
probleem zijn met betrekking tot healthy ageing, is het voor de regio Noordoost Friesland van 
belang dat de leefstijlfactoren niet de problemen die gepaard gaan met de ontgroening en 
vergrijzing overschaduwen.  
 
Kort samengevat is er in dit onderzoek gekeken naar het begrip healthy ageing, de uitdagingen 
op zowel nationaal en regionaal niveau en het beleid omtrent healthy ageing. Door de informatie 
in dit verslag te combineren komen vier belangrijke denkrichtingen naar voren waarin kansen 
liggen voor healthy ageing in de regio Noordoost Friesland. Deze richtingen lijken kansrijk voor 
het geven van een succesvolle invulling aan beleid op het gebied van healthy ageing. Hierbij is 
rekening gehouden met de trend waarin de overheid een meer faciliterende rol aanneemt en de 
initiatieven en kansen meer en meer worden opgepakt vanuit de maatschappij. In deze manier 
van aanpak is een duidelijke consensus waar te nemen tussen zowel het Europees, nationaal, 
provinciaal als regionaal beleid. Hieronder zijn deze vier denkrichtingen op een overzichtelijke 
manier weergegeven. 
 

1. Zorgtoerisme 
Door de groene omgeving in regio Noordoost Friesland zijn er bij uitstek kansen voor 
zorgtoerisme. Zorgtoerisme biedt diensten/behandelingen aan voor o.a. senioren, 
mensen met een beperking, ‘mensen uit balans’, chronisch zieken, patiënten die 
herstellende zijn van een operatie of ziekte en ‘fit en vitaal leven’. Het opzetten van 
faciliteiten hiervoor kunnen aansluiten op de regionale belangen zoals: het creëren van 
werkgelegenheid, behoud en ontwikkeling van lokale voorzieningen, en het behoud en 
ontwikkeling van hoogwaardige zorg. Concrete voorbeelden hierin kunnen zijn: 

o Wellness- yoga- en meditatiefaciliteiten  
o Zorgboerderijen 
o Integratie zorgtoerisme in tweedelijnszorg 
o Afstemmen horeca op zorgtoerisme 
o Buitensportactiviteiten 

De verwachting is dat door middel van een goede invulling van dergelijke voorbeelden 
de zorg verbeterd kan worden, de regio aantrekkelijker wordt (ook voor mensen buiten 
de regio), en tegelijkertijd een verdienmodel mogelijk is.  

 
2. Hoogwaardige digitale infrastructuur 

De kansen met betrekking tot eHealth zijn enorm. Het hoge tempo waarin nieuwe 
mogelijkheden zich manifesteren op dit gebied benadrukken nog eens het grote 
potentieel. eHealth is nauw gerelateerd aan het gebruik van domotica, ofwel het gebruik 
van ondersteunende elektronische apparatuur in woningen. Alhoewel toepassingen op 
dit gebied nuttig kunnen zijn voor jong en oud, bieden deze toepassingen met name 
kansen voor het beleid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Een grote 
voorwaarde voor een succesvolle toepassing van eHealth en domotica is de 
aanwezigheid van hoogwaardige digitale infrastructuur. Dit begint met de toegang tot 



61 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

(betrouwbaar) internet voor de inwoners van Noordoost Friesland. Daarnaast moet de 
bevolking ook de kennis en vaardigheden hebben om met de elektronica om te gaan. 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 

- Ruim aanbod voor ICT cursussen, laagdrempelig voor ouderen 
- Genoeg expertise en wellicht specialisatie van burgers/bedrijven in de installatie 

en ontwikkeling van eHealth en domotica toepassing.  
- Ruimte en aandacht in regionaal beleid voor dergelijke toepassingen. Inclusief 

aandacht voor privacyvraagstukken die voortkomen uit deze toepassingen. 
 

3. Inzet van gepensioneerde ouderen 
Door een groeiend aandeel ouderen in de bevolking van Noordoost Friesland liggen er 
kansen om gebruik te maken van deze kennis en ervaring. Ouderen kunnen na hun 
pensioen nog van grote meerwaarde zijn in de samenleving en willen vaak nog wat 
betekenen voor de maatschappij. Participatie van ouderen sluit daarbij naadloos aan op 
het Europese speerpunt ‘active ageing’. Active ageing draagt bij aan zowel de gezondheid 
van de individuele oudere als aan de maatschappij. Concrete voorbeelden hierin kunnen 
zijn: 

- Het promoten van mantelzorg, met name onder ouderen. 
- Inzetten van ouderen als leermaatje voor leeftijdsgenoten. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan computercursussen voor beginners. 
- Promoten van fysiek licht vrijwilligerswerk ter bevordering van sociale 

inclusiviteit. 
 

4. Dorpscoöperaties 
Dorpscoöperaties sluiten goed aan bij de toenemende vraag naar een participatie-
maatschappij. Met de toenemende bezuinigingen van de overheid moet de maatschappij 
zelf meer taken gaan oppakken. Naast deze noodzaak om bezuinigingen op te vangen kan 
een dorpscoöperatie zorgen voor meer sociale cohesie binnen de gemeenschap, kan de 
burger een directere invloed uitoefenen op zijn omgeving en kunnen ouderen langer 
worden betrokken bij de samenleving. Dit zijn facetten die volgens dit onderzoek over 
healthy ageing bij kunnen dragen aan de kwaliteit van leven. Alhoewel een dergelijke 
coöperatie door de samenleving moet worden opgepakt, kan de overheid/gemeente in 
het begin een faciliterende rol spelen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld: 

- Peilen of er animo voor is; een gemeenschap die bereid is om ervoor te gaan.  
- Zoeken naar koplopers die de kar kunnen trekken 
- Zoeken naar doeners die uitvoering geven aan de coöperatie 

Alhoewel de nadruk in dit verslag vooral is komen te liggen op de uitdagingen met 
betrekking tot de ontgroening en vergrijzing in de regio, is invulling van de taken van 
een dorpscoöperatie veel breder toepasbaar. Het kan beschouwd worden als een 
bestuursmodel dat kansen biedt bij een terugtrekkende (lokale)overheid. Een 
voorwaarde is echter dat genoeg ondernemers en vrijwilligers bereid zijn zich hiervoor 
in te zetten.  
 

Ten slotte dienen de vier denkrichtingen niet te worden gezien als aparte denkrichtingen, maar 

kunnen ze elkaar juist versterken als ze worden gecombineerd.  
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In dit kader worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de regio Noordoost 
Friesland benoemd welke besproken zijn in dit onderzoeksrapport.  

Sterktes 
- Sterke mentaliteit in de regio: er samen 

voor gaan  
- Groene natuurrijke omgeving 
- Hoge ervaren gezondheid 
- Veel rust en ruimte 
 

Zwaktes 
- Vergrijzing 
- Ontgroening  
- Krimpende bevolking (en op termijn aantal 

huishoudens) 
- Relatief veel lageropgeleiden 
- Relatief kleine beroepsbevolking 
- Eenzaamheid  

 
 

Kansen 
- Recreatie en toerisme 
- Digitalisering 
- Door afname jongeren: 

- Jeugdcentrum/faciliteiten  
- Vrijwilligerswerk (stichting Present) 

- Door toenemende zorgvraag: 
- eHealth (telemonitoring, zorgrobot, 

SPRINT) 
- Domotica (hartmeter, bewegings-

sensoren, luistersystemen, bedmat) 
- Zorgtoerisme  
- Mantelzorg 

- Door toenemende behoefte aan duurzaam 
leven, kan de regio inspelen met een 
dorpslandgoed (2OPEN) 

- Door toenemend aandeel ouderen: 
- Centreren van ouderen in wijken 
- Dorpscoöperatie  
- Participatie van ouderen/active ageing 

- Bewezen effectieve leefstijlinterventies 
(SLIMMER, Smaaklessen) 

Bedreigingen 
- Combinatie van ontgroening en vergrijzing  
- Afname voorzieningen, doordat draagvlak 

wegvalt 
- Daling beroepsbevolking/grijze druk 
- Daling hoogopgeleiden  
- Bezuinigingen en veranderingen in de zorg 
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Bijlage 1. Ontwikkeling en prognoses van Huishoudens Noordoost 

Friesland 

 
Figuur 1. Ontwikkeling en prognose van het jaarlijkse aantal huishoudens Noordoost Friesland in de periode 
1992-2040 (Bron: Smulders, 2013). 
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Bijlage 2. Bevolkingsprognose Noordoost Friesland 
Tabel 1. Bevolkingsprognose van Noordoost Friesland (Prognose Fryslân, 2013) 

 2010 2011 2012 2020 2030 2040 2010-2020 abs* 2020-2030 abs 2030-2040 abs 

Achtkarspelen 28.088 28.123 28.091 27.786 26.938 25.732 -302 -848 -1.206 

Dantumadeel 19.283 19.310 19.264 18.668 17.758 16.443 -615 -910 -1.315 
Dongeradeel 24.409 24.292 24.284 24.049 23.366 22.112 -360 -683 -1.254 

Ferwerderadeel 8.839 8.864 8.837 8.650 8.156 7.470 -189 -494 -686 

Kollumerland c.a. 13.005 12.930 12.906 12.99 11.463 10.093 -606 -936 -1.370 

Tytsjerksteradiel 32.237 32.178 32.164 32.212 31.640 30.272 -25 -572 -1.368 

Noordoost 125.861 125.697 125.546 123.764 119.321 112.122 -2.097 -4.443 -7.199 

*abs = absolute waarde 
 

 

 

  



iii 
Actief, Gezond en Vitaal Noordoost Friesland 

Bijlage 3. Gezondheidsmonitor Noordoost Friesland 

 

Figuur 1. Gezondheidsmonitor Noordoost Friesland(CBS, 2013b)

Gezondheidsmonitor; regio, 2012, bevolking van 19 jaar of ouder

Ervaren gezondheid 

(goed/zeer goed)

Langdurige 

aandoeningen

Functiebeperking

en Rokers

Zware rokers (>20 

sigaretten per dag)

Zware 

drinker

Overmatige 

drinker

Overgewicht 

(BMI>25)

Ernstig overgewicht 

(BMI>30)

Leeftijd Regio's % % % % % % % % %

19 jaar of ouder Nederland 76,5 60,4 14,8 22,8 4,1 10,4 8,4 48,3 12,7

19 jaar of ouder Achtkarspelen 82,4 55,4 10,6 26,8 3,6 12,3 12 50,5 13,6

19 jaar of ouder Dantumadiel 79,5 56,8 12,1 14,4 3,2 8,4 7,4 51,9 11,7

19 jaar of ouder Dongeradeel 80,5 52,3 13 19 0,9 14,1 9,3 50,5 12,9

19 jaar of ouder Ferwerderadiel 86,1 46,7 8,5 17,7 2,5 8,6 8,8 41,8 8,8

19 jaar of ouder Kollumerland en Nieuwkruisland 86 62,4 10,3 27,1 4,8 16,4 10,2 52,9 9,9

19 jaar of ouder Tytsjerksteradiel 80,3 59,5 13,1 22,3 2,5 12,4 8,5 46,1 9,8

Gemiddeld Noordoost Friesland 82,5 55,5 11,3 21,2 2,9 12,0 9,4 49,0 11,1

19 tot 65 jaar Nederland 80,7 54,5 10,7 25,5 4,7 11,6 8,4 45,5 11,8

19 tot 65 jaar Achtkarspelen 87,2 49,3 6,6 30,5 3,9 14,9 14 46,5 12,8

19 tot 65 jaar Dantumadiel 81,8 49,4 11,5 16,7 4,2 10 7,7 44,9 9,1

19 tot 65 jaar Dongeradeel 83,8 45,2 8,9 22 0,9 16,3 9,2 47 12,4

19 tot 65 jaar Ferwerderadiel 91,1 40,2 3 19,5 2,7 9,8 9,9 36,4 7

19 tot 65 jaar Kollumerland en Nieuwkruisland 87,2 56,4 8,4 31,4 5,8 19,5 12,3 50,1 7,7

19 tot 65 jaar Tytsjerksteradiel 85,7 53,2 8,3 24,5 2,4 14,7 8,9 43,1 10

Gemiddeld Noordoost Friesland 86,1 49,0 7,8 24,1 3,3 14,2 10,3 44,7 9,8

65 jaar of ouder Nederland 60,6 84,4 30,2 12,6 2 5,8 8,2 59,2 15,8

65 jaar of ouder Achtkarspelen 64,9 81,6 26 12,6 2,5 1,4 2,9 65,5 16,5

65 jaar of ouder Dantumadiel . . . . . . . . .

65 jaar of ouder Dongeradeel 70,3 80,8 26,3 9,1 1 6,1 9,6 62,5 14,7

65 jaar of ouder Ferwerderadiel 68,4 75,1 28,9 10,9 1,9 3,6 4,6 63,1 15,9

65 jaar of ouder Kollumerland en Nieuwkruisland 81,6 87,5 17,2 11,1 1,2 4,6 1,4 64,2 18,9

65 jaar of ouder Tytsjerksteradiel 63,9 81,2 27,5 15,5 3 4,2 6,8 56,1 9,4

Gemiddeld Noordoost Friesland 69,82 81,24 25,18 11,84 1,92 3,98 5,06 62,28 15,08
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Bijlage 4.  

Langdurige aandoeningen 
- Aandoening elleboog, pols of hand 
- Aandoening van de nek of schouder 
- Astma, COPD 
- Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct 
- Chronische eczeem 
- Chronische gewrichtsontsteking 
- Darmstoornissen langer dan 3 maanden 
- Duizeligheid met vallen 
- Gewrichtsslijtage van heupen of knieën 
- Hartaandoening 
- Hartinfarct 
- Hoge bloeddruk 
- Kanker 
- Migraine of ernstige hoofdpijn 
- Onvrijwillig urineverlies (incontinentie) 
- Psoriasis 
- Rugaandoening 
- Suikerziekte 
- Vernauwing bloedvaten in buik of benen 

 

Lichamelijke beperking 
Een lichamelijke beperking wordt bepaald aan de hand van een OESO-indicator, waarbij OESO 
staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Wanneer een persoon 
een van de volgende activiteiten niet meer kan uitvoeren, betekent dit dat deze persoon een 
beperking heeft.  

- Een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met hoorapparaat) 
- Met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat) 
- Kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of contactlenzen) 
- Op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen (zo nodig met bril of 

contactlenzen) 
- Een voorwerp van 5 kilo, bijv. een volle boodschappentas 10 meter dragen 
- Rechtopstaand kunnen bukken en iets van de grond oppakken 
- 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok) 
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Bijlage 5. Innovatiepunten Horizon 2020 
 Agriculture & Forestry  
 Aquatic Resources  
 Bio-based Industries  
 Biotechnology  
 Energy  
 Environment & Climate Action  
 Food & Healthy Diet  
 Funding Researchers  
 Health 
 ICT Research & Innovation  
 Innovation 
 International Cooperation 
 Key Enabling Technologies 
 Partnerships with Industry and Member States  
 Raw Materials 
 Research Infrastructures 
 Security 
 SMEs 
 Social Sciences & Humanities 
 Society 
 Space 
 Transport 

(Europese Commissie, 2014b)  
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Bijlage 6. Uitdagingen EU met bijbehorende aanpak 

F 
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Bijlage 7. Inhoudelijke thema’s Friesland 
Tabel 1. De keuze voor inhoudelijke thema’s, de aanpak en de doelgroep voor Friesland (Bron: GGD Fryslân, 
2012c) 

Inhoudelijke thema’s Door: Voor: 

Landelijke speerpunten: 
 Roken 
 Schadelijk alcoholgebruik 
 Overgewicht 
 Depressie 
 Diabetes 
 Zelf beslissen over leefstijl 
 Seksuele gezondheid 
 Perinatale sterfte 
Landelijke prioriteiten: 
Inzetten op sport, bewegen en 
spelen, het stimuleren van 
publiek private samenwerking, 
integraal beleid, wijkgerichte 
aanpak. 

 Risico’s in beeld 
 Slagvaardig optreden bij crisis 
 Eigen kracht versterken 
 Aansluiten bij en ondersteunen 

van decentralisaties 
(informatievoorziening, 
zelfredzaamheid en preventie) 

 Uitvoeren taken jeugdzorg die in 
het verlengde liggen van de 
JGZ/CJG 

 Inzet voor regionalisering van 
sociale veiligheid 

 Kennis- en expertisecentrum te 
zijn 

 Tevredenheid van klanten te 
meten 

 Regie te voeren over 
multidisciplinaire projecten en 
taken 

 Vraaggericht te werken, meer 
maatwerk te leveren 

 Het inzetten van sociale media 
 Op Noord Nederlandse schaal 

samen te werken 
 Een integrale aanpak 

 Prioriteit ligt bij de 
doelgroep jeugd 

 Aandacht voor 
sociaal 
economische 
gezondheids-
verschillen 

 Gemeenten als 
eigenaar/ 
opdrachtgever 

 
 
 


