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Bevolkingsprognose 2010 – 2060: Sterkere 

vergrijzing, langere levensduur



Ontwikkeling grijze druk 

2010-2025De vergrijzing in 

Nederland 2010-

2025



Wat is veroudering

• Progressief, algemene vermindering van functies en 

processen in het lichaam die leiden tot een afname 

van weerstand tegen gevaren vanuit de omgeving. 

Dit resulteert in ziekte en uiteindelijk tot de dood.

• Kirkwood 2005



• CPB, Economische verkenningen, maart 2010

MULTIMORBIDITY





Toekomst CBS en SCP 2011

• Nu 2,5 miljoen 65+  700.000 kwetsbaar

• In 2020 3,4 miljoen 65+  richting de miljoen 

kwetsbare ouderen



Ontwikkelingen in de zorgsector

• Zorgvrager centraal

• Van zorg en ziekte (zz) naar gezondheid en 

gedrag (gg)

• Tegengaan versnippering zorgaanbod en 

financiering

• Minder intramuraal

• Focus op doelmatigheid

• Nyfer. Intergrale zorg in  de buurt. April 2012



• Definitie gezondheid Huber et al 2011:

• complete physical, mental and social 

wellbeing

• health as the ability to adapt and to self 

manage



• The Ageing proces

Kirkwood 2005



• Healthy Ageing

• Development and maintenance of optimal

physical, mental and social well-being and

function in older adults. 

• West Virginia Rural Healthy

Ageing Network; Hansen-Kyle et al., 2005



• Aandachtsgebieden

• Curatie: zorg op maat

• Preventie: risicogroepen

• Amplitie: positieve gezondheid voor burgers (=versterken 

van welbevinden, veerkracht en zelfmanagement) 

• Schaufili 2009













Non-frail elderly:

Strength training in fitness

Frail elderly:
supervised exercise
+ home-based program



• Gezondheidsprofessional :

• Systeemdenker

• Verouderingsdeskundige

• Leefstijlcoach

• Specialist

• Team speler



• De geriatriefysiotherapeut 

•

• De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de 

zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een 

hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met 

complexe gezondheidsproblematiek.

• Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om 

patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, 

dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, 

verschijnselen vertonen van ouderdom. Deze fysiotherapeut 

werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de 

daarbij voorkomende ziektebeelden.
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