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Analyse kwetsbaarheid 
bij ouderen in Roermond

Doel
Beantwoorden van de volgende vragen voor Roermond:
• Hoeveel kwetsbare ouderen ouderen zijn er?
• Zijn er meer of minder kwetsbare ouderen dan Nederland? 
• In welke wijken zijn er meer of minder?
• Hoe ontwikkelt zich dit in de toekomst?
• Wat voor soort kwetsbaarheid: lichamelijk, psychisch en/of sociaal?
• Wat zijn beïnvloedende factoren in Roermond?
• Welke aanknopingspunten zijn er om kwetsbaarheid te verminderen?



Kwetsbaarheid
Definitie

Definitie

‘Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, 
psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op 
negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals functiebeperkingen, opname, overlijden.’

Van Campen, SCP 2011

Bron: Van Campen, C. (red.) (2011) Kwetsbare ouderen. Den Haag: SCP



a. Beïnvloedende d. Zorg
factoren                          b. Verhoogd risico                           c. Kwetsbaar                                 behoevend

Model voor (ontstaan van) kwetsbaarheid
Gobbens ea, 2010 SCP

Verloop van gezond, 
naar kwetsbaar,
naar zorgbehoevend,
naar vroegtijdig overlijden

Bron: Van Campen, C. (red.) (2011) Kwetsbare ouderen. Den Haag: SCP

Mogelijke 
acties:

Over de lichtblauwe items zijn cijfers 

in de regioverkenning opgenomen



Indicatorenset Triple Aim
Vertaling van IHI/RIVM-indicatoren

• Levensverwachting: vanaf geboorte, vanaf 65+ jaar, 

gezonde levensverwachting

• Ervaren gezondheid

• Kwaliteit van leven: 0-10 schaal

• Zelfmanagement: regie over eigen leven, 

gezondheidsvaardigheden

• Participatie: onderwijs, werk, informele zorg, 

arbeidsongeschikt, eenzaamheid

• Leefstijl: roken, alcoholgebruik, gewicht, bewegen

• Fysieke beperkingen: mobiliteit, zien, horen

• Voorkomen en gecorrigeerde sterfte aandoeningen: 

kanker, astma/COPD, hart/vaatziekten, artrose, 

depressie, dementie, niet-natuurlijke oorzaken

• Multimorbiditeit: >2 chronische aandoeningen

• Gecorrigeerde sterfte

• Risicogroepen: kwetsbare ouderen, éénouder 

gezinnen

• Effectief: behandeling en herstel volgens 
protocol, richtlijn of (keten)afspraak

• Cliëntgericht: cliënttevredenheid

• Veilig: incidentmeldingen (bv vallen/ 
decubitus/ infecties), complicaties, 
polyfarmacie ouderen

• Tijdig: telefonische bereikbaarheid, 
wachtlijst, wachttijd hulp/bezoek/ opname

• Efficiënt: heropnames, spoedconsulten

• Toegankelijk: reistijd HA-post, SEH, acute 
verloskunde

• Per financieringsbron: WMO, ZvW, 
WLZ aanvullend, overig 

• Per ziekte/aandoening:
gemiddelde zorgkosten per cliënt

• Per sector: huisartsen, ouderenzorg,
ziekenhuizen, farmacie, GGZ, overige

• Volume: aantal 1e lijns behandelingen, 
poliklinische behandelingen, klinische 
opnames, SEH-bezoek, HA-
postbezoek, ziekenhuisopnames

KWALITEIT
POPULATIE STIJGT

Bron: IHI | RIVM | Robuust AJ 

GELIJKE OF LAGEREKWETSBAARHEID
OUDEREN
DAALT

• Aantal inwoners
KENMERKEN INWONERS

Over de zwarte items zijn cijfers in de 

regioverkenning opgenomen

Over grijze items nog geen cijfers opgenomen


