
Amstelveen Ouder-
Amstel

Uithoorn

Aalsmeer

Diemen

De GGD Amsterdam heeft in het najaar van 2010 de gezondheidssituatie van de oudere 

inwoners (65 jaar en ouder) in de regio Amstelland en Diemen (hierna genoemd ‘regio’) in 

kaart gebracht. In deze factsheet leest u over de lichamelijke en psychosociale gezondheid 

van ouderen, hun leefstijl, beperkingen en de voorzieningen die ze gebruiken. 

Wat blijkt? Het merendeel van de ouderen in de regio voelt zich gezond. In vergelijking met 

buurregio’s en het landelijke cijfer wordt door ouderen in de regio minder vaak gerookt; dat is 

gunstig. Maar er zijn ook aandachtspunten; ruim de helft van de inwoners heeft overgewicht; 

en diabetes komt in de regio vaker voor dan landelijk. Ongeveer de helft van de oudere 

inwoners eet te weinig groente en fruit. Slaap- en kalmeringsmiddelen worden meestal 

langdurig gebruikt. Verder blijkt dat niet iedereen die zorg nodig heeft, deze zorg krijgt.  

Ook leest u in deze factsheet voor welke gezondheidsthema’s de gemeenten in de regio  

van elkaar verschillen. Deze factsheet eindigt met adviezen over hoe de gezondheid  

van de ouderen in de regio kan worden bevorderd. Want preventie loont, ook bij ouderen!
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De Gezondheidsmonitor Amstelland en Diemen 2010

Waarom wordt deze monitor uitgevoerd? Gemeenten hebben volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) de taak om de gezondheid 

van hun inwoners in kaart te brengen. De GGD voert deze taak voor de gemeenten uit door middel van een gezondheidsmonitor. De 

uitkomsten van de gezondheidsmonitor helpen de GGD en de gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van het volksgezondheidbeleid. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg voert haar toezicht mede uit op basis van de gezondheidsmonitor.

Wie deden er mee? In totaal zijn 2.595 inwoners van 65 jaar en ouder uit de regio Amstelland en Diemen benaderd voor het 

onderzoek. Hiervan hebben 1.849 de vragenlijst ingevuld (respons 71%).  

Hoe is de bevolking opgebouwd? In de regio Amstelland en Diemen wonen iets meer vrouwen dan mannen van 65 jaar en ouder. Het 

aantal 65-74 jarigen en 75-plussers verschilt bijna niet. Omdat de resultaten per gemeente worden gewogen naar leeftijd en geslacht is 

de onderzoekspopulatie representatief voor de bevolkingsopbouw van de gemeenten en de regio. De bevolkingsopbouw per gemeente 

staat in onderstaand overzicht.

Inwoners Aalsmeer Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn regio

mannen 1.958 6.008 1.546 941 1.986 12.439

vrouwen 2.390 8.983 1.992 1.326 2.536 17.227

65-74 jaar 2.439 7.048 1.884 1.148 2.494 15.013

75-plussers 1.909 7.943 1.654 1.119 2.028 14.653

Totaal 4.348 14.991 3.538 2.267 4.522 29.666

Overige kenmerken van de onderzoekspopulatie? De meerderheid van de respondenten in de regio is gehuwd of samenwonend 

(63%). Ongeveer een kwart is weduwe/weduwnaar (27%) en bijna vier op de tien ouderen woont alleen (37%). De meerderheid van de 

inwoners in de regio is van Nederlandse herkomst (88%). Eén op de zes ouderen (16%) heeft geen afgeronde schoolopleiding of alleen 

lager onderwijs. Eén op de zes ouderen komt rond van alleen AOW (16%) en één op de acht ouderen (12%) geeft aan moeite te hebben 

met rondkomen. 

Wat betekent een gevonden verschil tussen groepen? Met statistische toetsen worden de resultaten tussen groepen (mannen 

versus vrouwen, 65-74 jarigen versus 75-plussers) vergeleken. Significante verschillen tussen groepen worden met een (*) aangegeven. 

Significant betekent dat de kans klein is (maximaal 5%) dat een gevonden verschil op toeval berust. 

Meer weten? Meer achtergrond informatie over het onderzoek en de onderzoekspopulatie is te vinden in een tabellenboek(2).  

Dit tabellenboek kunt u vinden op de website van de GGD: www.gezond.amsterdam.nl/gezondheidsmonitor2010.

Preventie richten op ouderen is van groot belang. Immers,

het aantal ouderen zal de komende jaren steeds verder 

toenemen. Ook het aantal ‘oudere’ ouderen zal stijgen en 

naar verwachting zal dit samen gaan met een toename van 

(fysieke) beperkingen die het proces van ouder worden met 

zich meebrengt(1). 

Ouderen verschillen onderling sterk in ziektelast, in (het  

aantal) beperkingen en in de mate waarin ze al dan niet  

professionele hulp nodig hebben. Ouderen kunnen hierdoor 

verschillende en complexe zorg vragen hebben. Willen we in 

de toekomst dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven 

wonen? Willen we dat ouderen kunnen participeren in  

de samenleving en gezond ouder worden? Dan moet het  

aanbod van voorzieningen en preventieve activiteiten  

rekening houden met deze heterogeniteit. 

De regio Amstelland en Diemen telt 29.666 ouderen;  

15.013 65-74 jarigen en 14.653 75-plussers (in 2010).  

Deze factsheet beschrijft de gezondheid van deze inwoners  

in de regio en geeft adviezen over hoe gemeenten en  

andere partijen daarop invloed kunnen uitoefenen.

Gezondheid en ziekte 

Hoe beoordelen oudere inwoners uit de regio 

Amstelland en Diemen hun eigen gezondheid? 

Hoe groot is de groep met overgewicht? Wat zijn 

de meest voorkomende chronische aandoeningen? 

Hieronder krijgt u antwoord op deze vragen  

en krijgt u inzicht in de risicogroepen. 

Merendeel ouderen voelt zich gezond
Mensen die hun gezondheid als slecht ervaren, 

hebben een groter risico op ziekten en (vroeg-

tijdige) sterfte en maken meer gebruik van zorg. 

Drie op de vier oudere inwoners in de regio vinden 

hun gezondheid (zeer) goed; de rest (26%) ervaart 

de eigen gezondheid als matig of slecht (tabel 1).  

Met het toenemen van de leeftijd neemt het aan-

deel met een matig/slecht ervaren gezondheid 

toe; van 20% onder 65-74 jarigen tot 32% onder 

75-plussers. Lager opgeleide ouderen voelen zich 

vaker ongezond dan ouderen met een hogere 

opleiding.
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Ruim de helft van de ouderen heeft overgewicht
Overgewicht verhoogt de kans op chronische  

aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

In totaal is bij 53% van de ouderen in de regio sprake 

van overgewicht (tabel 1). Dit is minder vaak dan  

landelijk (58%) (3). Bij mannen en ouderen tussen  

65-74 jaar komt overgewicht vaker voor dan bij  

vrouwen en 75-plussers. Ernstig overgewicht (obesitas) 

komt bij één op de acht ouderen voor (13%). Dit is  

vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde (13%).  

Van de ouderen met obesitas in de regio geeft één 

op de vier aan ondersteuning of hulp te willen bij het 

afvallen. Ondergewicht komt bij 1% van de ouderen 

voor. Ook dit wijkt niet af van het landelijke cijfer. 

Drie op de vier ouderen hebben tenminste één 
chronische aandoening
Het zorggebruik van mensen met chronische ziekten is 

in het algemeen hoog. Het percentage inwoners met 

een chronische aandoening neemt toe met de leeftijd 

(tabel 1). In de regio heeft driekwart van de ouderen 

tussen de 65-74 jaar (75%) minimaal één chronische 

aandoening. Onder 75-plussers is dat 81%. Hoge 

bloeddruk komt onder ouderen het vaakst voor (kader 1).

Verwacht wordt dat het aantal mensen met diabetes in  

de toekomst sterk zal stijgen. Diabetes kan ernstige 

gevolgen hebben variërend van oogproblemen, 

nierfalen tot zelfs sterfte. In de regio heeft 16% van 

alle ouderen diabetes. Dit is vaker dan het landelijke 

gemiddelde (14%). 

Zijn er verschillen in het vóórkomen van chronische 

aandoeningen tussen mannen en vrouwen? Ja, zeker. 

Hoge bloeddruk, de meest voorkomende chronische 

aandoening bij zowel mannen als vrouwen, komt bij 

vrouwen (40%) vaker voor dan bij mannen (31%). 

Mannen hebben juist weer vaker dan vrouwen hart- en 

vaatziekten (24% versus 14%) en diabetes (21% versus 

13%). Vijftien procent van de mannen heeft prostaat-

klachten. Vrouwen hebben twee keer zo vaak als  

mannen gewrichtsslijtage (34% versus 17%) en zes  

keer zo vaak osteoporose (25% versus 4%).

Vrouwen en 75-plussers vallen vaker en zijn vaker 
bang om te vallen 
Ouderen lopen een groot risico om te vallen.  

Mensen die regelmatig vallen hebben meer angst  

om te vallen, verliezen hun vertrouwen en durven uit-

eindelijk niet meer te lopen, vooral niet buitenshuis.  

In de regio heeft één op de drie inwoners van 65 jaar 

en ouder (32%) te maken gehad met ten minste één 

valongeval in het afgelopen jaar (tabel 1). Het aantal 

slachtoffers van een valongeval is hoger bij vrouwen 

dan bij mannen (35% versus 28%) en hoger bij  

75-plussers dan bij de ouderen tussen de 65-74 jaar 

(38% versus 26%).

Kader 1: Top 5 chronische ziekten bij ouderen in de regio Amstelland en Diemen (%)

65-74 jarigen:       75-plussers:

1 hoge bloeddruk (34%)     1 hoge bloeddruk (38%),

2 gewrichtsslijtage (23%)     2 gewrichtsslijtage (31%),

3 diabetes (16%)      3 hart- en vaatziekten (25%)

4 osteoporose (13%)     4 osteoporose (18%)

5 ernstige aandoening aan de rug (13%)   5 diabetes (17%)

Tabel 1 Gezondheid en ziekte bij ouderen in de regio Amstelland en Diemen (%)

totaal m v 65-74 75+

ervaren gezondheid

   matig/slecht 26 25 27 20 32 *

overgewicht a

   totaal 53 57 50 * 57 48 *

   – matig overgewicht b 40 44 37 * 43 37 *

   – ernstig overgewicht (obesitas) c 13 12 13 14 11

chronische aandoeningen

   tenminste één aandoening 78 78 78 75 81 *

   diabetes 16 21 13 * 16 17

valongevallen

   één keer of vaker in het afgelopen jaar 32 28 35 * 26 38 *

   twee keer of vaker in het afgelopen jaar 12 10 13 9 15 *

   angst om te vallen 9 4 12 * 5 12 *

*  significant verschil tussen groepen; p< 0,05. a Een maat om overgewicht in te delen is de Body Mass Index (BMI). De BMI wordt berekend door  

het lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van de lengte (in meters). b BMI 25-30 kg/m2, c BMI >30 kg/m2.
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Ouderen die in het afgelopen jaar twee keer of vaker 

zijn gevallen lopen een groot risico opnieuw te vallen  

en vormen een hoogrisicogroep. In de regio is twaalf 

procent van de ouderen in het voorgaande jaar ten  

minste twee keer gevallen; 15% onder 75-plussers en 

9% onder 65-74 jarigen. 

De angst om te vallen is een belangrijke risicofactor 

voor valongevallen. In totaal is één op de elf ouderen 

bang om te vallen (9%). Angst om te vallen is bij  

vrouwen en bij 75-plussers ongeveer drie keer groter 

dan bij mannen en ouderen onder de 75 jaar (tabel 1). 

Beperkingen en hulpbehoefte 

Hoeveel ouderen hebben beperkingen bij het uitvoeren 

van dagelijkse activiteiten? Welke beperkingen  

komen het vaakst voor? Krijgen ouderen hulp bij  

deze beperkingen en zo ja, van wie? Het is van belang 

dat ouderen met een beperking de juiste hulp krijgen 

zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen.

Beperkingen vooral bij 75-plussers en vrouwen
Door lichamelijke beperkingen kunnen dagelijkse  

activiteiten (veel) moeite kosten of helemaal niet  

meer zelfstandig gedaan worden. We onderscheiden:  

beperkingen in de Activiteiten van het Dagelijks 

Leven (ADL) en beperkingen bij het uitvoeren van 

Huishoudelijke Dagelijkse Activiteiten (HDA).

ADL-beperkingen: het percentage ouderen met mini-

maal één ADL-beperking neemt toe met de leeftijd 

(figuur 1). Onder de 75-plussers is ruim één op vijf ADL-

beperkt (21%); dit wil zeggen beperkt in de persoonlijke 

verzorging en/of in het zich verplaatsen (mobiliteit). 

Vrouwen hebben vaker ADL-beperkingen dan mannen 

(16% versus 10%).

Van de ADL-beperkingen komen mobiliteitsbeperkingen 

het vaakst voor. In totaal heeft 13% van de ouderen 

mobiliteitsproblemen. Van de verschillende mobiliteits-

beperkingen komen problemen met traplopen het 

vaakst voor (tabel 2). 

Krijgen ouderen met een beperking in hun persoonlijke 

verzorging daarbij hulp? Gemiddeld krijgt in de regio 

38% van de oudere inwoners met een beperking bij de 

persoonlijke verzorging daarvoor geen hulp. Degene 

die wel hulp ontvangen bij de persoonlijke verzorging, 

krijgen dat via mantelzorg (14%), via professionele zorg 

(22%), of via gecombineerde mantel- en professionele 

zorg (27%). 

HDA-beperkingen: ook het percentage ouderen met 

minimaal één HDA-beperking neemt sterk toe met de 

leeftijd (figuur 1). Ruim één op de drie 75-plussers (35%) 

heeft één of meerdere HDA- beperkingen; dat wil zeggen 

beperkt in warm eten koken, dagelijkse boodschappen 

doen en het huishouden doen. Vrouwen hebben vaker 

HDA-beperkingen (26%) dan mannen (19%). 

Van de verschillende HDA-beperkingen komt een 

beperking in het uitvoeren van zwaar huishoudelijk werk 

het vaakst voor (tabel 3). 

Krijgen ouderen met een beperking in huishoudelijke 

activiteiten daarbij hulp? Niet allemaal; 22% van de 

ouderen met een HDA-beperking ontvangt geen hulp. 

Ouderen met een partner zullen over het algemeen 

deze hulp van hun partner krijgen, maar zullen geneigd 

zijn dit niet als hulp te beschouwen. Daarom is apart 

gekeken naar alleenwonende 65-plussers met een HDA-

beperking. Van hen krijgt 10% geen huishoudelijke hulp.

Figuur 1 Beperkingen bij ouderen in de regio Amstelland en Diemen (%)

%0 5 10 15 20 25 30 35 40

minimaal
1 HDA-beperking c

persoonlijke
verzorging b

mobiliteit a

minimaal
1 ADL beperking

totaal mannen vrouwen 65-74 jaar 75+ jaar

Tabel 2 Mobiliteitsbeperkingen bij ouderen in de regio 
Amstelland en Diemen (%)

mobiliteitsbeperking, totaal 13

   zich verplaatsen naar andere kamer 2

   trap op- en aflopen 12

   woning verlaten en binnengaan 3

   zich verplaatsen buitenshuis 6

Tabel 3 HDA-beperkingen bij ouderen in de regio Amstelland  
en Diemen (%)

minimaal één HDA beperking 23

   dagelijkse boodschappen 7

   warme maaltijden klaarmaken 7

   licht huishoudelijk werk 4

   zwaar huishoudelijk werk 21

a   moeite met: zich verplaatsen naar een andere kamer op dezelfde verdieping;  

trap op- en aflopen; woning verlaten en binnengaan; zich verplaatsen buitenshuis, 
b   moeite met: eten en drinken; gaan zitten en opstaan uit een stoel; in en uit bed 

stappen; aan- en uitkleden; het gezicht en handen wassen; zich volledig wassen, 
c   moeite met: dagelijkse boodschappen doen; warm eten koken; licht huishoudelijk 

werk; zwaar huishoudelijk werk.
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Psychosociale gezondheid

Hoe staat het met de psychosociale gezondheid onder 

ouderen in de regio Amstelland en Diemen? Hoeveel 

inwoners voelen zich eenzaam of hebben te maken  

met angst of depressie? Hoeveel ouderen geven  

mantelzorg? Hieronder worden deze vragen  

beantwoord. Daarnaast wordt hier ook het gebruik  

van slaap- of kalmeringsmiddelen gepresenteerd.  

De gemeenten hebben vanuit de Wmo een taak  

op deze thema’s.

Eén op de dertien ouderen ernstig eenzaam
Eenzaamheid gaat vaak samen met een slechtere  

(psychische) gezondheid en een lagere kwaliteit van 

leven. In de regio is bijna één op de drie ouderen matig 

eenzaam (30%) (figuur 2). Eén op de dertien is ernstig 

eenzaam (8%). Er zijn twee keer zoveel vrouwen ernstig 

eenzaam als mannen (10% versus 5%). Eenzaamheid 

neemt toe met de leeftijd: 5% van de 65-74 jarigen 

voelt zich ernstig eenzaam terwijl het percentage ernstig 

eenzamen onder de 75-plussers 10% is.

Drie procent van de ouderen heeft ernstige  
depressie- of angstklachten 
Depressie- en angstklachten zijn de meest voorkomende 

psychische aandoeningen in Nederland. Van de ouderen  

in de regio heeft 29% last van milde depressie- of 

angstklachten en 3% heeft ernstige klachten (figuur 3). 

Depressie- en angstklachten komen vaker voor onder 

vrouwen dan onder mannen. Dit geldt zowel voor milde 

als voor ernstige klachten. Het risico op milde klachten 

neemt toe na het 75ste levensjaar; één op de drie  

75-plussers heeft milde depressie- of angstklachten,  

één op de vier 65-74 jarigen (26%). Ernstige klachten 

worden gerapporteerd door 2,3% van de 65-74-jarigen 

en 3,5% van de 75-plussers. 

In totaal gebruikt 8% van de ouderen in de regio  

medicijnen voor angst, depressie, spanning of stress. 

Ruim vier op de tien ouderen met ernstige depressie- en 

angstklachten geeft aan deze medicatie te gebruiken. 

Figuur 2 Mate van eenzaamheid bij ouderen in de regio Amstelland en Diemen (%)

totaal mannen vrouwen 65-74 jaar 75+ jaar
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Bijna één op de tien oudere mantelzorgers  
is zwaar- tot overbelast 
Eén op de zes ouderen in de regio (16%) heeft in het 

afgelopen jaar mantelzorg gegeven. Vrouwen geven 

bijna even vaak mantelzorg als mannen (17% versus 

15%). Met het toenemen van de leeftijd neemt het per-

centage ouderen dat mantelzorg geeft af (19% van de 

65-74 jarigen en 14% van de 75-plussers). De meerder-

heid van de mantelzorgers geeft wekelijks mantelzorg 

(84%) Wat kenmerkt de groep mantelzorgers? Het aan-

tal uren mantelzorg dat gegeven wordt, varieert; 24% 

geeft meer dan 16 uur zorg per week, 33% 6-15 uur per 

week, 27% 1-5 uur per week en 16% geeft incidenteel 

mantelzorg. Het aantal verleende uren mantelzorg is 

afhankelijk van de leeftijd; 75-plussers verlenen vaker 

meer dan 16 uur per week mantelzorg dan 65-74 jarigen; 

de percentages zijn respectievelijk 33% en 17%. 

Mantelzorg is maatschappelijk gezien van groot belang. 

Maar mantelzorgers lopen door verschillende factoren 

een groot risico om overbelast te raken. Van alle oudere 

inwoners in de regio voelt 1% zich zwaar- tot overbelast 

door het zorgen voor een ander; dit verschilt niet  

per leeftijdsgroep, geslacht of gemeente. Onder de 

mantelzorgers gaat het om 9% dat aangeeft zwaar- of 

overbelast te zijn.  

Mantelzorgers die een steuntje in de rug willen bij hun 

zorgtaak, kunnen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. 

In de regio kent 43% van de mantelzorgers van 65 jaar 

en ouder het steunpunt; een vijfde heeft contact gehad 

met het steunpunt.   

Vrouwen en 75-plussers zijn de grootste gebruikers 
van slaap- of kalmeringsmiddelen
Eén op de zeven ouderen in de regio (15%) heeft in de 

afgelopen twee weken slaap- of kalmeringsmiddelen 

gebruikt. Vrouwen gebruiken deze middelen ruim twee 

keer zo vaak als mannen (20% versus 9%). Het gebruik 

neemt toe met de leeftijd; van 12% onder 65-74 jarigen 

tot 19% onder 75-plussers. Eén op de acht ouderen 

(13%) geeft aan twee jaar of langer slaap- of kalmerings-

middelen te gebruiken. Van alle gebruikers gebruikt een 

ruime meerderheid (68%) deze middelen dus twee jaar 

of langer. Verder geldt; hoe lager opgeleid, hoe vaker 

slaap- of kalmeringsmiddelen worden gebruikt (recent 

gebruik: laag opgeleid 19%, hoog opgeleid 8%)

Een van de risico’s van het gebruik van slaap- en  

kalmeringsmiddelen is een verhoogd risico op val-

ongevallen. Vinden we dat verband hier ook? Ja, bijna 

de helft (47%) van de ouderen die aangeeft slaap- of 

kalmeringsmiddelen te gebruiken is in het voorgaande 

jaar tenminste één keer gevallen, onder niet-gebruikers 

was dat 29%.

Leefstijl

Houden ouderen in de regio Amstelland en Diemen er 

een gezonde leefstijl op na? Roken, overmatig alcohol-

gebruik en te weinig beweging zijn belangrijke oorzaken 

van ziekte en sterfte en staan hoog op de landelijke en 

lokale politieke agenda. Ook voeding is een belangrijk 

thema binnen de volksgezondheid. 

In de regio wordt minder gerookt dan landelijk
Eén op de negen 65-plussers (11%) rookt. Dat is minder 

vaak dan landelijk (14%). In de regio roken mannen  

en 65-74 jarigen vaker dan vrouwen en 75-plussers 

Tabel 4 Leefgewoonten van ouderen in de regio Amstelland en Diemen (%)

totaal m v 65-74 75+

roken

   rookt 11 12 10 * 14 8 *

alcoholgebruik

   overmatige drinker 9 11 7 * 12 6 *

   rijden onder invloed 7 14 1,3 * 10 3 *

bewegen

   voldoende actief 63 63 63 68 58 *

voeding

   fruit, voldoet aan de norm 51 41 59 * 45 57 *

   groente, voldoet aan de norm 45 43 47 43 47

* significant verschil tussen groepen; p< 0,05.

Figuur 3 Mate van depressie- of angstklachten bij ouderen in de regio 

Amstelland en Diemen (%)

totaal mannen vrouwen 65-74 jaar 75+ jaar
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(tabel 4). Willen ouderen die roken hulp om te stoppen?  

Bijna één op de vijf rokers (19%) geeft aan behoefte  

aan ondersteuning of hulp te hebben bij het stoppen 

met roken. 

Mannen en 65-74 jarigen zijn vaker overmatige  
drinkers
Negen procent van alle ouderen in de regio drinkt  

overmatig alcohol (definitie in kader 2). Eén op de  

vijftien ouderen (6,6%) heeft in het voorgaande jaar  

auto gereden met te veel alcohol op. 

Wat zijn de risicogroepen? Mannen zijn bijna twee keer 

zo vaak een overmatige drinker en rijden veel vaker 

onder invloed van alcohol dan vrouwen (tabel 4). 65-74 

jarigen drinken vaker te veel dan 75-plussers. Slechts 6% 

van de ouderen die te veel drinken heeft behoefte aan 

ondersteuning om hun alcoholgebruik te minderen.

Eén derde van de ouderen is onvoldoende actief 
In de regio beweegt 63% van de ouderen voldoende 

volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen  

(definitie in kader 2). Met het stijgen van de leeftijd 

neemt het aantal ouderen dat voldoet aan de norm 

af (tabel 4). Wandelen is voor mannen en vrouwen de 

belangrijkste vorm van beweging. Mannen geven vaker 

dan vrouwen aan te fietsen, te klussen en te tuinieren; 

vrouwen verrichten vaker dan mannen huishoudelijk 

werk, doen vaker gymnastiek en zwemmen vaker. 

Vinden ouderen zelf dat ze onvoldoende bewegen? 

Achttien procent van de ouderen vindt dat hij/zij te 

weinig beweegt. De belangrijkste belemmeringen voor 

deze groep ouderen om meer te bewegen zijn gezond-

heidsproblemen of angst voor blessures (figuur 4).  

Dit laatste geldt vooral voor vrouwen. Voor mannen 

spelen ook het ontbreken van zin en een gebrek aan 

zelfdiscipline een belangrijke rol.

Eén op de vier ouderen voldoet aan zowel  
de fruit- als de groentenorm
De meeste ouderen (96%) ontbijten vijf dagen per week 

of vaker; dat is gunstig. Echter, slechts de helft van 

de ouderen voldoet aan de fruitnorm en minder dan 

de helft van de ouderen voldoet aan de groentenorm 

(respectievelijk 51% en 45%) (definities in kader 2). Wie 

doen het beter? Vrouwen en 75-plussers voldoen vaker 

aan de fruitnorm dan mannen en 65-74 jarigen (tabel 4). 

Slechts één op de vier ouderen voldoet aan zowel de 

fruit- als de groentenorm (25%). 

Kader 2: Definitie van begrippen

Overmatig alcoholgebruik (= gewoontedrinken)

Wekelijks meer dan 21 glazen alcohol (mannen)  

of meer dan 14 glazen alcohol (vrouwen) 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Minimaal een half uur per dag matig intensief  

lichamelijk actief op ten minste vijf dagen van  

de week

Fruit- en groentenorm

Twee stuks fruit (één stuk fruit mag vervangen  

worden door een glas vruchtensap) en  

150-200 gram groente per dag

Figuur 4 Belemmeringen om meer te bewegen bij ouderen in de regio 

Amstelland en Diemen (%)

totaal mannen vrouwen

%0 10 20 30 40 50 60 70

niet op mijn gemak

geen plezier in sport

geen zelfdiscipline

geen zin

sport put mij uit

niet gezond/
angst voor blessures
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Gebruik voorzieningen

Het loket Wonen, Welzijn en Zorg speelt een belangrijke 

rol bij de voorzieningen voor ouderen. Sinds de  

invoering van de Wmo in 2007 (kader 3) is elke  

gemeente verplicht een Wmo-loket te openen. Is  

het Wmo-loket in de eigen gemeente bekend onder 

ouderen? Zijn bepaalde doelgroepen vaker bekend 

met het loket? En hebben ze er ook vaker contact mee 

gehad? Voor een groot aantal Wmo-voorzieningen is 

het gebruik in kaart gebracht. 

Eén op de drie ouderen in de regio is bekend  
met het Wmo-loket 
Één op de drie ouderen in de regio weet van het 

bestaan van het Wmo-loket in de eigen gemeente.  

Tien procent heeft in het voorgaande jaar contact 

gehad met dit loket (figuur 5). Met ‘contact’ wordt 

bedoeld telefonisch contact, maar ook contact via  

internet en/of een bezoek aan het loket. Voor de hele 

regio geldt dat de bekendheid gemiddeld lager is 

onder mannen en onder 65-74 jarigen dan onder  

vrouwen en 75-plussers. Dit verschil naar geslacht  

en leeftijd geldt eveneens voor de mate waarin men 

contact had met het loket. 

Onder ouderen met een beperking is de bekendheid 
met het Wmo-loket groter
Onder ouderen met één of meerdere ADL-beperkingen 

is 62% bekend met het Wmo-loket; onder ouderen 

met één of meerdere HDA-beperkingen is dat 57%. 

Dit is vaker dan onder ouderen zonder ADL- of HDA-

beperkingen; respectievelijk 28% en 25%. Ook het 

aantal inwoners dat contact heeft gehad met het loket 

in het voorgaande jaar is hoger onder ouderen met 

ADL- of HDA-beperkingen (respectievelijk 33% en 26%). 

Inwoners met een laag opleidingsniveau en mensen  

die moeite hebben met rondkomen, hebben het vaakst 

contact met het Wmo-loket.

Ouderen maken het vaakst gebruik van  
vervoersvoorzieningen 
Voor het aanvragen van voorzieningen of informatie 

hierover kunnen inwoners terecht bij het Wmo-loket. 

Het gebruik van acht voorzieningen is in kaart gebracht. 

Ruim één derde van de ouderen (35%) heeft in het voor-

gaande jaar van één of meerdere diensten en voorzie-

ningen gebruik gemaakt (figuur 6). Het ouderenvervoer 

scoort met 18% het hoogst, gevolgd door activiteiten 

voor ouderen (14%) en hulpdiensten voor klussen (10%). 

Vooral vrouwen en 75-plussers doen een beroep op 

deze aangeboden voorzieningen en diensten. 

Gezondheidsverschillen

Wat kenmerkt de ouderen in de verschillende 
gemeenten in de regio?
In tabel 5 worden voor de belangrijkste gezondheids-

thema’s de resultaten gepresenteerd voor Aalsmeer, 

Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.1 Zijn 

er verschillen? Soms wel, soms niet. Wat de lichamelijke 

gezondheid betreft, heeft Amstelveen het laagste  

Kader 3: Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

regelt dat burgers de voorzieningen, hulp en  

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om mee 

te doen aan de maatschappij en om zelfstandig te 

blijven wonen. Het gaat om mensen met beper-

kingen door bijvoorbeeld een chronisch psychisch 

probleem, ouderdom of een handicap. Gemeenten 

voeren de Wmo uit. Voorbeelden van hulp en  

voorzieningen zijn ondersteuning aan vrijwilligers en 

mantelzorgers, hulp bij het huishouden, aanpassingen 

in de woning en vervoersvoorzieningen.

Figuur 6  Gebruik van Wmo-voorzieningen in het voorgaande jaar onder  

ouderen in de regio Amstelland en Diemen (%)

%0 5 10 15 20 25 30 35 40

boodschappenbus/-dienst

ouderenwerk/-adviseur

maaltijd aan huis

alarmering

maaltijd in de wijk

klussenhulp/burenhulp/
boodschappenhulp

activiteiten voor ouderen

vervoersvoorzieningen

één of meer voorzieningen

Figuur 5  Bekendheid en contact met het Wmo-loket in het voorgaande jaar 

onder ouderen in de regio Amstelland en Diemen (%)

totaal mannen vrouwen 65-74 jaar 75+ jaar

%0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

contact
met loket

bekend
met loket

1   Een uitsplitsing van de resultaten voor deze gezondheidsthema’s 

naar 65-74 jarigen en 75-plussers voor de verschillende gemeenten 

kunt u vinden in het tabellenboek op de website van de GGD: 

www.gezond.amsterdam.nl/gezondheidsmonitor2010.
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percentage ouderen met overgewicht (49%) en 

Aalsmeer en Diemen het hoogste (respectievelijk 59% 

en 60%). Ouderen in Diemen hebben het vaakst ernstig 

overgewicht (18%). 

Ook in het vóórkomen van valincidenten zijn er verschil-

len tussen de gemeenten; in Uithoorn is het percentage 

ouderen dat een valpartij rapporteert het laagst (8%), in 

Diemen het hoogst (14%). ADL- en HDA-beperkingen 

komen in Uithoorn het minst vaak voor. 

Ook zijn er verschillen in leefgewoonten van ouderen 

tussen de vijf gemeenten. Ouderen uit Uithoorn roken 

het vaakst (17%), ouderen uit Amstelveen het minst vaak 

(9%). Ouderen uit Amstelveen hebben ook de meest 

gunstige voedingsgewoonten. Door ouderen in Ouder-

Amstel wordt vaker overmatig gedronken dan door 

ouderen in de andere regiogemeenten (14% versus 8% 

of 9%). In Aalsmeer en Ouder-Amstel voldoen ouderen 

het minst vaak aan de fruitnorm.

Op het terrein van de psychosociale gezondheid zoals 

eenzaamheid en depressie- of angstklachten worden 

alleen significante verschillen tussen de gemeenten 

gevonden voor matige klachten. Matige eenzaamheid  

is hoger onder ouderen in Diemen dan in andere 

gemeenten. Ouderen in Uithoorn hebben het minst 

vaak matige depressie- of angstklachten.

Tabel 5 Gezondheidskenmerken van de inwoners van de regio Amstelland en Diemen van 65 jaar en ouder, naar gemeente (%)

Aalsmeer 
(n=373)

Amstelveen 
(n=411)

Diemen 
(n=361)

Ouder-
Amstel 

(n=330)

Uithoorn 
(n=374)

regio
(n=1849)

gezondheid en ziekte

  ervaren gezondheid; matig/slecht 28 26 29 27 20 26

  overgewicht; totaal 59 49 60 55 51 53

    – matig overgewicht                                 46 38 42 41 40 40

    – ernstig overgewicht (obesitas)                 13 12 18 14 10 13

  chronische aandoeningen 

     minstens één aandoening                         80 78 77 79 77 78

     diabetes                                                    17 16 20 18 13 16

  valongevallen; 2 keer of vaker 11 13 14 9 8 12

psychosociale gezondheid

  eenzaamheid; matig  / ernstig 29 / 8 28 / 8 38 / 8 30 / 9 31 / 5 30 / 8

  depressie- of angstklachten; matig / ernstig 29 / 2 30 / 3 31/ 4 29/ 3 22 / 4 29 / 3

  slaap- of kalmeringsmiddelen, afgelopen 2 weken    14 17 13 17 12 15

beperkingen

  ADL-beperking (minimaal één) 18 15 14 13 9 13

  HDA-beperking (minimaal één) 26 25 24 26 15 23

  bekend met het Wmo-loketa 43 23 46 45 40 33

leefgewoonten

  roken  10 9 13 10 17 11

  overmatig drinken                                          9 8 9 14 8 9

  bewegen; onvoldoende actief                       39 39 34 36 32 37

  voldoet aan de fruitnorm  43 56 47 44 51 51

  voldoet aan de groentenorm                     39 47 46 42 44 45

              De gemeente scoort significant slechter dan de overige vier gemeenten samen, p< 0,05.
              De gemeente scoort significant beter dan de overige vier gemeenten samen, p< 0,05.
a  In Amstelveen zijn ouderen veel minder bekend met het Wmo-loket dan in de andere gemeenten. De andere gemeenten wijken wel significant positief af  

van het gemiddelde in de regio maar niet van elkaar en hebben daarom geen groen kader gekregen.
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Zijn er verschillen tussen ouderen in de regio 
Amstelland en Diemen en ouderen uit de  
buurregio’s?
Voor een aantal gezondheidsthema’s kunnen de hier-

boven beschreven resultaten vergeleken worden met 

de resultaten voor ouderen uit GGD-regio’s in de buurt 

(tabel 6) (4-6). Het algemene beeld is gunstig; op veel 

thema’s lijkt de regio Amstelland en Diemen vergelijk-

baar of beter te scoren dan de buurregio’s. Diabetes  

is echter een aandachtspunt; het percentage ouderen 

met diabetes ligt in de regio hoger dan in de buur-

regio’s.

Beleidsadviezen 

Preventie loont, ook bij ouderen
Ouderenbeleid is er op gericht ouderen te stimuleren 

zolang mogelijk gezond en zelfstandig te blijven  

leven (1,7). Door gezond gedrag, zelfredzaamheid en 

actieve participatie te bevorderen is er gezondheids-

winst te behalen. Gemeenten en andere partijen kunnen 

met hun beleid invloed uitoefenen op de gezondheid 

van oudere inwoners. De belangrijkste adviezen van de 

GGD Amsterdam voor de regio worden hieronder per 

thema weergegeven.

Overgewicht en diabetes 

Wat blijkt? 
Ruim de helft van de ouderen in de regio heeft over-

gewicht. Risicogroepen zijn mannen en ouderen tussen 

de 65 en 74 jaar. Het percentage ouderen met diabetes 

in de regio ligt hoger dan in buurregio’s en het lande-

lijke cijfer. In de regio vormen mannen een risicogroep 

voor diabetes. Een kwart van de ouderen met over-

gewicht wil ondersteuning bij het afvallen. Aalsmeer  

en Diemen scoren voor overgewicht minder gunstig dan 

de andere regiogemeenten. 

Wat is het advies aan u? 
In de regio worden allerlei activiteiten rondom over-

gewicht en diabetes uitgevoerd. De eerstelijns gezond-

heidszorg spoort diabetes op en begeleidt diabetes-

patiënten. Daarnaast zijn er beweegprogramma’s voor 

diabeten en mensen met overgewicht.

•		Intensiveer deze samenwerking tussen eerstelijnszorg, 

welzijnsorganisaties en thuiszorg bij het voorkómen 

van overgewicht en diabetes; 

•		Besteed hierbij extra aandacht aan mannen en  

65-74 jarigen; 

•		Zorg voor een goede aansluiting tussen beweeg-

programma’s in de zorg en reguliere beweeg-

activiteiten.

Beperkingen en gebruik van voorzieningen

Wat blijkt? 
Beperkingen komen het vaakst voor bij vrouwen en 

75-plussers. Niet iedereen met een beperking ontvangt 

hulp; bijna vier op de tien ouderen met een ADL-

beperking bij de persoonlijke verzorging krijgt daarvoor 

geen hulp. Ruim één op de vijf ouderen met een  

HDA-beperking ontvangt geen hulp. Ongeveer de  

helft van de ouderen met een beperking is niet bekend 

met het Wmo-loket. In Amstelveen was de bekendheid 

met het Wmo-loket het laagst. 

Tabel 6 Gezondheidskenmerken van de regio Amstelland en Diemen en GGD buurregio’s (%)

regio Amstelland 
en Diemen (2010)

Kennemerland 
(2008)

Gooi & Vecht-
streek (2008)

Zaanstreek- 
Waterland (2009)

gezondheid en ziekte

  ervaren gezondheid; matig/slecht 26 33 25 30

  overgewicht; totaal 53 53 51 59

    – matig overgewicht                                 40 41 41 43

    – ernstig overgewicht (obesitas)                 13 12 11 15

  chronische aandoeningen 

     minstens één aandoening                         78 82 78 n.b.

     diabetes                                                    16 13 13 n.b.

  valongevallen; 1 keer of vaker 32 30 31 n.b.

psychosociale gezondheid

  eenzaamheid; matig / ernstig 30 / 8 33 / 8 35 / 6 39 / 8

  depressie- of angstklachten; matig / ernstig 29 / 3 35 / 4 21/3 32 / 4

  slaap- of kalmeringsmiddelen, afgelopen 2 weken    15 20 21 15

beperkingen

  ADL-beperking (minimaal één) 13 17 n.b. 17

leefgewoonten

  roken  11 16 13 14

  voldoet aan de fruitnorm  51 n.b. n.b. 44

  voldoet aan de groentenorm                     45 n.b. n.b. 28

n.b.: niet beschikbaar
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Wat is het advies aan u? 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren 

van de Wmo. Voorbeelden van hulp en voorzieningen 

zijn ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers, 

hulp bij het huishouden en aanpassingen in de woning 

en vervoervoorzieningen. 

•		Zorg voor goede signalering van beperkingen 

en hulpbehoefte en doorverwijzing naar passend 

zorgaanbod;

•		Stimuleer het gebruik van voorzieningen onder  

risicogroepen (en hun mantelzorgers);

•		Onderzoek of ouderen drempels ervaren bij het  

vragen van hulp en het gebruiken van voorzieningen 

zoals het Wmo-loket en welke drempels dit zijn.

Valongevallen

Wat blijkt?
Vrouwen en 75-plussers lopen het grootste risico op 

valongevallen en hebben ook het vaakst angst om te 

vallen. Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen  

is een risicofactor voor een valongeval en is eveneens 

het hoogst onder 75-plussers en vrouwen. In Diemen en 

Amstelveen is het percentage ouderen dat een valpartij 

rapporteert het hoogst.

Wat is het advies aan u? 
In de regio besteden welzijnsorganisaties en eerstelijns-

zorg aandacht aan voorlichting voor ouderen en  

specifieke beweegprogramma’s.

•		Bevorder signalering van ouderen met een hoog 

risico op een valongeval (bijvoorbeeld ouderen met 

valangst) door hulpverleners, bijvoorbeeld met behulp 

van de valrisicotest;  

•		Stimuleer activiteiten zoals voorlichting aan ouderen 

en beweegprogramma’s; 

•		Ondersteun activiteiten van huisartsen en apothekers 

gericht op het verminderen van het gebruik van slaap- 

en kalmeringsmiddelen onder de risicogroepen  

(vrouwen en 75-plussers).

Psychosociale gezondheid

Wat blijkt?
In de regio vormen vrouwen en 75-plussers een risico-

groep voor eenzaamheid en depressie- of angst-

klachten. Inwoners van 75 jaar en ouder verlenen de 

meeste uren mantelzorg en lopen daardoor een groter 

risico overbelast te raken. In Diemen kwamen matige 

eenzaamheidsklachten vaker voor dan in de andere 

regiogemeenten.

Wat is het advies aan u? 
In de regio werken organisaties samen aan het thema 

eenzaamheid bijvoorbeeld bij het opzetten van netwerk-

bijeenkomsten en activiteiten en cursussen voor de 

bewoners. 

•		Verbeter de vroegsignalering van depressie en een-

zaamheid bij risicogroepen, bied interventies aan en 

zorg voor goede doorverwijzing en verdere toeleiding 

naar laagdrempelige activiteiten en hulpverlening;

•		Overweeg het depressie-interventieprogramma  

‘stepped-care’ voor ouderen;

•		Verbeter de bekendheid van het Steunpunt 

Mantelzorg. 

Leefstijl: bewegen en voeding

Wat blijkt?
Ouderen van 75 jaar en ouder voldoen minder vaak 

aan de beweegnorm dan 65-74 jarigen. Gezondheids-

problemen en angst voor blessures is de belangrijkste 

belemmering om meer te bewegen. Vrijwel alle ouderen 

ontbijten elke dag. Een kwart van de ouderen voldoet 

aan zowel de fruit- als de groentenorm. Mannen en 

ouderen tussen 65-74 jaar eten minder fruit. In de regio 

voldoen ouderen uit Aalsmeer en uit Ouder-Amstel het 

minst vaak aan de fruitnorm. 

Wat is het advies aan u? 
Er wordt in de regio al veel gedaan rondom bewegen 

en voeding. Gemeenten hebben sportstimulerings-

programma’s en doen bijvoorbeeld mee met de nationale 

sportweek. In het welzijnswerk worden kookcursussen 

gegeven en beweegactiviteiten georganiseerd.

•		Zorg bij de inrichting van de openbare ruimte voor 

een beweegvriendelijke omgeving; 

•		Zorg voor toegankelijke en betaalbare (sport)voor-

zieningen in de buurt die aansluiten bij de mogelijk-

heden en behoefte van ouderen, in het bijzonder voor 

vrouwen en 75-plussers;

•		Besteed aandacht aan de barrières voor participatie 

aan beweegactiviteiten, zoals angst voor blessures; 

•		Besteed aandacht aan gezonde voeding bij maaltijd-

voorziening, eettafels en kookactiviteiten.

Leefstijl: roken en alcohol 

Wat blijkt?
In de regio wordt minder gerookt door ouderen dan 

elders. Ouderen in Uithoorn roken het vaakst. Eén op 

de elf ouderen in de regio drinkt overmatig. Ouderen in 

Ouder-Amstel drinken het vaakst over matig. Mannen en 

ouderen tussen de 65 en 74 jaar roken en drinken vaker 

en rijden vaker onder invloed. De behoefte aan onder-

steuning bij het stoppen met roken blijkt groter dan  

de behoefte aan ondersteuning bij het minderen van 

alcoholgebruik, respectievelijk 19% en 6%. 

Wat is het advies aan u? 
In enkele gemeenten zijn professionals uit gezondheids-

zorg en het maatschappelijk middenkader geschoold 

in het signaleren en adviseren bij overmatig alcohol-

gebruik.
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•		Besteed aandacht aan het signaleren van overmatig 

alcoholgebruik bij ouderen, met name bij mannen en 

jonge ouderen (65-74 jarigen); 

•		Besteed aandacht aan de preventie van het rijden 

onder invloed;

•		Zorg ervoor dat ondersteuning bij het stoppen met 

roken ook gericht is op mannen en jonge ouderen.

Conclusie 

Ouderen in de regio Amstelland en Diemen wijken voor 

de meeste gezondheidsthema’s niet of juist gunstig af 

van ouderen in buurregio’s of de rest van Nederland. 

Echter, een specifiek aandachtspunt voor de regio is  

een hoog percentage ouderen met diabetes, met name 

bij mannen. In de regio Amstelland en Diemen zijn 

75-plussers en vrouwen de belangrijkste risicogroepen 

voor de meeste gezondheidsthema’s (beperkingen, 

valongevallen en psychosociale gezondheid). Voor de 

thema’s leefstijl, overgewicht en diabetes behoren juist 

de mannen en jonge ouderen tot de risicogroepen. 

De genoemde ongunstige gezondheidsuitkomsten  

kunnen worden teruggedrongen door een gericht aan-

bod aan preventieactiviteiten en voorzieningen. Door 

preventieactiviteiten in te zetten op de risicogroepen 

kan de meeste gezondheidswinst worden behaald. 

Preventie vraagt om een samenhangende aanpak voor 

een langere tijd en kwalitatief goede interventies. De 

GGD Amsterdam kan advies geven bij de keuze van 

interventies en ontwikkeling en uitvoering van beleid.


