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Achtergrond 

 Drie belangrijke maatschappelijke uitdagingen:   

 

 De toenemende levensverwachting: we worden steeds ouder, en 

leven langer zonder en met chronische aandoeningen en 

beperkingen 

 

 Urbanisatie: 70% van de Europeanen woont in steden, en dat 

percentage zal blijven stijgen.   

 

 Ongelijkheid in steden: zorgen om toenemende 

inkomensverschillen en economische segregatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een public health framework for ageing (WHO 2015) 



Het WHO concept “age-friendly cities”?  



Omgevingskenmerken en lichamelijke activiteit bij 

ouderen 

“inconsistent evidence” 



De gebouwde omgeving en bewegen 

 “Design of urban environments has the potential to contribute 

substantially to physical activity. Similarity of findings across cities 

suggests the promise of engaging  

 

 urban planning  

 transportation 

 parks sectors  

 

 in efforts to reduce the health burden of the global physical inactivity 

pandemic” 

 Sallis et al., Lancet 2016; 387: 2207-17 



Urban design, transport, and health 



Focus op  zelfredzaamheid (Gezondheidsraad) 

 Persoonlijke factoren 

 

 Omgevingsdeterminanten 

 Voorzieningen op wandelbare afstanden  

 Openbaar vervoer 

 Straatverlichting 

 Groenvoorzieningen  

 Kwaliteit van straten  

 

 “… maar om welke factoren het precies gaat is onbekend” 

 



Dit symposium…. 

 Twee voorbeelden:  

 

 Een studie naar de rol van omgeving voor bewegen van ouderen 

 

 Een studie naar de effecten van een verandering inde omgeving 

voor bewegen van ouderen 

 

 

 



Dit symposium…. 

 Verbinden aan beleid:  

 

 De omgevingswet: een kans om bij aan te haken?  

 

 Hoe doen we dat: de Rotterdamse context 

 

 

 



Conclusies 

 Er is groeiend bewijs voor de rol van omgevingskenmerken voor 

beweeggedrag van ouderen in internationaal onderzoek 

 

 Er is een groeiende aandacht in beleid voor de rol van de omgeving 

voor  bewegen en gezond ouder worden 

 

 Internationale resultaten hoeven niet voor Nederland te gelden; bewijs 

in de Nederlandse context is nodig voor maatwerk 

 

 


