
Met Zorg naar Gezondheid ! 

dr. Hans Hobbelen 
Lector Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care 



Kenniscentrum CaRES: 
Care, Rehabilitatie, Educatie, Sport (CaRES) 
•  Lectoraat Transparante Zorgverlening 
•  Lectoraat Rehabilitatie 
•  Lectoraat Integraal Jeugdbeleid 
•  Lectoraat Sportwetenschappen 
•  Lectoraat Verpleegkundige Innovatie 

Positionering 



•  Every man desires to live long, but no man would be old. 
Jonathan Swift, Thoughts on Various Subjects 1711 

•  Het is mooi om oud te worden maar niet om oud te zijn.  



  Frailty 





Ontwikkeling grijze druk 
2010-2025 De vergrijzing in 

Nederland 2010-2025 



Toenemende gemiddelde levensverwachting 
Christensen et al 2009 



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 



                Bron: CPB, Economische verkenningen, maart 2010  



•  37 % van de 55-plussers heeft twee of 
meer chronische ziekten 

•  70%  van de mensen met een 
chronische ziekte heeft ten minste ook 
één andere ziekte. 

van Oostrom et al. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2011 





kosten 

•  De zorgkosten zijn nu al enorm 13 % 
van het BNP  

•  Stijgen naar 31% van het BNP in 2040 
(CBP 2011/maart 2013). 



Ontwikkelingen in de zorgsector 

•  Zorgvrager centraal 
•  Van zz naar gg 
•  Tegengaan 

versnippering 
zorgaanbod en 
financiering 

•  Minder intramuraal 
•  Focus op doelmatigheid 

        Bron;  
 Nyfer. Intergrale zorg in                          
 de buurt. April 2012 



     (Expanded) Chronic Care Model 



•  Definitie gezondheid Huber et al 2011: 
•  het vermogen zich aan te passen en 

een eigen regie te voeren, in het licht 
van de fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven  

•  Met deze definitie kunnen mensen 
dus gezond zijn, naast het hebben 
van een ziekte. 



Drie aandachtsgebieden 

• Curatie: zorg op maat 
• Preventie: risicogroepen 
• Amplitie: positieve gezondheid voor burgers 
(=versterken van welbevinden, veerkracht en zelfmanagement) 
Schaufili 2009 

18-12-2013 Academie voor Gezondheidsstudies / Academie voor 
Sociale Studies 



Healthy Ageing 

•  Preventie en versterken zijn de 
sleutelwoorden 

•  Primaire preventie 
•  Secundaire preventie 
•  Tertiaire preventie 







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) 
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A	  healthy	  lifestyle	  is	  a	  prerequisite	  	  for	  healthy	  ageing	  







Health promotion and disease prevention 
does work for older adults 

• Longer life 
• Reduced disability 

–  Later onset 
–  Fewer years of disability prior to death 
–  Fewer falls 

•  Improved mental health 
–  Positive effect on depressive symptoms,  

 social connectedness 
–  Delays in loss of cognitive function 

• Lower health care costs 
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Bewegen als factor in gezonde leefstijl 

•  1953  prof. Dr. Jeremy Morris 
•  Conducteurs hebben 33% minder kans op 

hart en vaatziektes 
•  Beweging tijdens het werk was het 

verschil 



Fysieke activiteit op het werk  
Church et al. 2011 Plos one 





•  Welk effect heeft  
   bewegen op het lichaam 



“myokine” pathway 



Beyer ea Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2012; 15: 12-22 
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• Paradigma 



• Paradigma 



• Paradigma 



De patiënt van de toekomst is: 

• Conclusie 

– Ouder 
– Moet langer werken 
– heeft meerdere aandoeningen 
– meerdere problemen 
– die leefstijl gerelateerd zijn 
– niet onderdeel van een keten maar 

van een systeem 



De gezondheidsprofessional van de toekomst 
is: 

• conclusie 

– Systeemdenker 
– Sterk in klinisch redeneren en 

prioriteren 
– Verouderingsdeskundige 
– Gezondheidsdeskundige 
–  leefstijlcoach 
– Specialist 
– Team speler 
– T-Shaped 



05-11-2014 T-Shaped professional School of Health Care Studies 

Dit stelt andere eisen aan professionals; 

- Analytisch vermogen: versterken eigen kracht burger/
patiënt 
- Naast curatief ook in toenemende mate preventief 
handelen 
- EBP: Processen, werkwijzen verbeteren (en laten 
toetsen) 
- Overstijgend denken en kijken (buiten eigen discipline): 
interdisciplinaire verbindingen maken 
- Zeker bij complexe problematiek! (en die neemt toe…) 

T-shaped professional 
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T-shaped professional 

Eigen discipline, 
specialisme, 
bachelor 

Kennis van andere 
disciplines 

  …..…. 
…………… 

 systeemdenken 



05-11-2014 T-Shaped professional School of Health Care Studies 

Bron: Oskam, 2009 

T-shaped professional 



Tot slot 

•  Grote uitdagingen voor professionals in de 
zorg om de eigen kennis en kunde in te 
zetten bij Healthy Ageing 



bedankt	  voor	  uw	  aandacht	  !	  

j.s.m.hobbelen@pl.hanze.nl	  


