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Healthy Ageing – context  
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• Wie wil er 100 worden? 
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WHO 

70% van de ziektelast van niet-
besmettelijke ziekten hangt samen 
met leefstijl 
• Voeding 
• Beweging 
• Leefomstandigheden (vervuiling/fijnstof/lawaai/ 

werkomstandigheden  



Maatschappelijke 
Baten 

Ambitie 
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Healthy Ageing – gezond ouder worden 

Focus op levensloop i.p.v. ziekte 

• Geen strikte scheiding tussen primaire preventie en 
geneeskunde 

• Focus op gezondheid: mens is geen optelsom van ziektes 
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Healthy Ageing Network 
Northern Netherlands 
• Economisch cluster van bedrijven, zorg- en 

kennisinstellingen, overheid 
 

• Ontstaan vanuit maatschappelijk vraagstuk 
van demografische verandering 
 

• Bevorderen van levenslange gezondheid / 
kwaliteit van leven 
 
nieuwe producten, diensten en concepten tot 
stand brengen die bijdragen aan o.a. 
preventie, genezing, betere zorg en 
zelfmanagement 



Bijdrage door iedereen 

• 5 domeinen 
• Maar ook: 

creatieve 
industrie 



Aantal ontwikkelingen (1) 
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Doel 
Oudere werknemers langer gezond aan het werk houden 

zodat zorgkosten worden gereduceerd. 

Hoe 
Ontwikkelen, testen en implementeren van een 

geïntegreerde e-Health monitoring tool voor werknemers 
met een focus op  

fysieke, cognitieve, mentale, organisatorische en leefstijl 
factoren. 



Aantal ontwikkelingen (2) 
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Doel 
Onderzoek naar waarom sommigen 
gezond ouder worden en anderen al 
vroeg ernstige belemmeringen krijgen 

Hoe 
30 jaar volgen van 165.000 inwoners 

van Noord-Nederland: kinderen, 
ouders en grootouders 

Elke 5 jaar onderzoek: vragenlijsten en 
metingen 



 
 
 

Aantal ontwikkelingen (3) 
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 Noord-Nederlands platform waarin bedrijven, 
kennisinstellingen en experts samenwerken 

Netwerk bevorderen 

Innovatie stimuleren 
op het gebied van gezonde voeding 



 
 
 

Agenda o.a. 
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16 november Healthy Ageing en Voeding: Van richtlijn naar praktijk 
met o.a. prof. dr. ir. Daan Kromhout (WUR) 
  
12.30 – 14.00 uur UMCG 

10 december Personalised Food 
met o.a. prof. dr. ir. Hans Westerhof (UVA), Gaston 
Remmers 
9.30 – 17.00 uur Thialf 



Zorgconcepten 
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Levensverwachting 

• Bron: indexmundi.com, 1-1-2014 
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Geboortecijfer 
gem. aantal geboorten in een jaar per 1000 personen  

• Bron: indexmundi.com, 1-1-2014 
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Uitgaven Gezondheidszorg 
% BBP, 2011 

• Bron: indexmundi.com, 1-1-2011 
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Dank voor uw aandacht 
 
 

• @healthyageingeu 
• @Food_Circle 

 

• www.hannn.eu 
•    
• saskia.vangend@hannn.eu 
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