
Gezond ontwerp & 
inrichting van de 

leefomgeving 
voor en met 

kwetsbare ouderen

Hanneke Kruize
RIVM

Contact: 
Hanneke.Kruize@rivm.nl



Gezonde leefomgeving, gezonde mensen | 16 januari 20182



3

Kwetsbaarheid ouderen



Ontwikkelingen ouderen en leefomgeving

● Aandeel kwetsbare ouderen neemt toe

● Mensen wonen langer zelfstandig thuis

● Nieuwe mobiliteitssystemen

● Klimaatverandering: o.a. toename hittestress

● Individualisering & eenzaamheid

● In steden: verdichting & herstructuring

● In krimpregio’s: verdwijnende voorzieningen

● ICT/technologie

● …
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Noodzaak gezond ontwerp leefomgeving
● Toenemende behoefte aan een voor ouderen 

geschikte fysieke & sociale leefomgeving. O.a. 
– veilig 
– voorzieningen in de buurt
– nodigt uit tot participatie 
– bevordert zelfredzaamheid

● Daarbij m.n. aandacht nodig voor moeilijker te 
bereiken ouderen

5



Huidig ontwerp leefomgeving
● Gebiedsgericht
● Meestal geen specifieke aandacht voor (kwetsbare) 

ouderen
● Gezondheid een van de vele factoren
● Link ontwerp en wetenschappelijke kennis over 

ouderen & gezondheid?
● Participatie van (toekomstige) bewoners verschilt

>> Hoe komen we naar een gezonder ontwerp van 
de leefomgeving voor/met kwetsbare ouderen?
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Gezonde leefomgeving

7 Bron: bewerkte versie Platform Gezond Ontwerp 2013
In NAW Magazine 57/2017; 

Bron: PBL, 2016



Gezond ontwerp –Nederlandse voorbeelden
POSAD- Jaarbeursplein
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Gezond ontwerp –Nederlandse voorbeelden
Kernwaardendocument GGD/RIVM
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Designing healthy living 
(Public Health Canada, 2017)
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INHERIT

● Gedragsbeïnvloeding t.b.v. 
triple win van duurzaamheid, gezondheid, 
verkleinen gezondheidsverschillen

● Actief transport, groen, binnenmilieu, voeding
● Literatuuroverzicht
● Overzicht en evaluatie ‘promising practices’
● Inzicht in succes- en faalfactoren integrale 

samenwerking
● www.inherit.eu
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Greying Cities (Cammelbeeck, 2013)
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Greying Cities (Cammelbeeck, 2013) (2)
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Geschikte en aantrekkelijke openbare ruimte 
voor de oudere doelgroep (Chaigneau, 2018)
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Bewandelbaarheid:
– Verblijfskwaliteit
– Groen
– Openbare toiletten
– Kwaliteit bestrating
– Functiemenging
– Aanwezigheid andere groepen
– ’Logische’ route

Randvoorwaarden: veiligheid en beperkte afstanden



Hoe komen we tot een gezonder ontwerp
leefomgeving voor en met kwetsbare ouderen?

● Verbinden van verschillende werelden:
– Ruimtelijk/fysiek & sociaal/gezondheid
– Onderzoek en praktijk
– Professionals & bewoners

● Betrekken kwetsbare ouderen in ontwerpproces

● Hardware, orgware, software
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RIVM project ‘GOUD’ 

● Overzicht bestaande gezond ontwerpprincipes

● Actuele wetenschappelijke kennis invloed leefomgeving 
op gezondheid kwetsbare ouderen

● Instrumenten voor in kaart brengen wensen & 
behoeften (kwetsbare) ouderen in ontwerpproces 

● Leren van en met de praktijk: praktijkcasus & excursies

>> Stappenplan voor ontwerp van een gezonde 
inrichting van de leefomgeving, voor/met 
kwetsbare ouderen



Uw tips, informatie & voorbeelden zijn welkom! 

www.gezondeleefomgeving.nl
www.loketgezondleven.nl
www.inherit.eu
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