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• De helft van de Amsterdamse 65-plussers  
beoordeelt de eigen gezondheid als goed 
of zeer goed. Hoe ouder, hoe meer kans 
zij hebben op chronische aandoeningen, 
beperkingen, valongevallen en een slechtere 
gezondheidsbeleving.

• Boven de 75 jaar zijn sommige leefgewoonten 
gunstiger: meer fruit en groenten eten, minder 
drinken en roken. Lichaamsbeweging neemt 

 wel af. Mannen drinken vaker en meer. 
 Vrouwen zijn vaker lichamelijk inactief en 

kampen met obesitas.

• Naarmate Amsterdamse 65-plussers ouder 
worden, voelen zij zich (emotioneel) eenzamer 

 en ervaren zij minder vaak de regie over hun 
eigen leven te hebben.

• Gezonde Amsterdamse 65-plussers zijn vaker 
mantelzorger en/of vrijwilliger. Zij hebben 
minder vaak te maken met sociale uitsluiting.

• 65-plussers met een hoog inkomen of 
opleidingsniveau verkeren in een betere 
gezondheid dan hun minder welgestelde 
leeftijdgenoten.

• Er zijn verschillen in gezondheidskenmerken 
tussen de stadsdelen. Centrum scoort het 
gunstigst. In Oost en West hebben 65-plussers 
het meest te maken met lichamelijke 
beperkingen.

Kernpunten

Hoe staat het met de gezondheid 
en het welbevinden van 65-plussers in 
Amsterdam? Welke beperkingen 
ervaren zij in het dagelijks leven? 
Hoeveel 65-plussers geven mantelzorg 
of doen vrijwilligerswerk? Hoe vaak 
komt eenzaamheid voor in Amsterdam? 
Deze factsheet, gebaseerd op de 
Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012, 

geeft antwoord op bovenstaande vragen. 
U vindt informatie over de lichamelijke 
en psychosociale gezondheid, leefstijl en 
participatie van 65-plussers in Amsterdam. 
U krijgt een beeld van de meer en minder 
kwetsbare groepen ouderen. De factsheet 
sluit af met enkele aandachtspunten voor 
het beleid van de gemeente en andere 
betrokken partijen.
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Op 1 januari 2014 telde Amsterdam 95.289 

inwoners van 65 jaar en ouder. Dat is 12% van de 

totale bevolking. De verwachting is dat dit aantal 

groeit tot ruim 125.000 in 2025 (15% van de 

bevolking). Het percentage 65-plussers varieert 

sterk tussen de gebieden: van 3% in IJburg/

Zeeburgereiland tot 27%  in Buitenveldert/Zuidas. 

De grootste groep is in de leeftijd 65 t/m 74 jaar 

(figuur 1). Tot 75 jaar is de verhouding man/vrouw 

redelijk gelijk. Boven de 85 jaar is 70% vrouw. Van 

de 75-plussers woont meer dan de helft alleen en 

een derde samen met echtgenoot of partner. Eén 

op de zes Amsterdamse 65-plussers is van niet-

westerse herkomst. Wat de sociaaleconomische 

positie betreft, leeft 27% van de 65-plussers van 

alleen AOW. Eén op de vier heeft moeite met 

rondkomen. 
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Wat is de Amsterdamse 
Gezondheidsmonitor?

De Amsterdamse Gezondheidmonitor is een 

vierjaarlijks grootschalig onderzoek uitgevoerd 

door de GGD Amsterdam naar gezondheid, welzijn 

en leefstijl onder zelfstandig wonende Amsterdam-

mers van 19 jaar en ouder. De monitor helpt de 

gemeente bij het opstellen van het volksgezond-

heidsbeleid en geeft achtergrondinformatie voor 

het plannen en uitvoeren van gezondheidsbevor-

dering. In 2012 deden ruim 7.600 Amsterdam-

mers mee aan het onderzoek, van wie circa 2.500 

personen van 65 jaar en ouder. De respons onder 

ouderen was 54%. 

Wat betekent een gevonden verschil 
tussen groepen 65-plussers?

Met statistische toetsen worden de resultaten naar 

o.a. leeftijd en geslacht vergeleken. In de tabellen 

worden significante verschillen met (*) aangegeven. 

Significant betekent dat de kans klein is (maximaal 

5%) dat een gevonden verschil op toeval berust. 

Door de gegevens te wegen naar geslacht, leeftijd, 

burgerlijke staat, inkomen en herkomst zijn de 

resultaten representatief voor de inwoners van 

65 jaar en ouder.

65-74 75-84 85+

Figuur 1:  Amsterdamse 65-plussers naar leeftijd en  

herkomst (absolute aantallen) [1]

In 2015 voert ook Amsterdam een nieuw stelsel 

voor langdurige ondersteuning en zorg in. Dit gaat 

ervan uit dat bewoners zoveel mogelijk hun eigen 

zorg en ondersteuning organiseren. Hiervoor creëert 

de gemeente randvoorwaarden. Voor mensen die 

specialistische of complexe zorg nodig hebben 

of de zorg niet zelf kunnen organiseren blijft er 

professionele ondersteuning en zorg. 

Op wijkniveau stemmen huisartsen, wijkverpleging, 

verzorging en maatschappelijk werk de zorg af in 

wijkzorgteams.
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Lichamelijke gezondheid 

Hoe beoordeelt de Amsterdamse 65-plusser 

zijn of haar eigen gezondheid? Hoeveel 

65-plussers hebben een chronische ziekte? En 

welke lichamelijke beperkingen komen vaak 

voor onder Amsterdammers? Met het ouder 

worden gaat de lichamelijke gezondheid 

achteruit; dit in tegenstelling tot de 

psychische gezondheid die in tact kan blijven. 

We gaan in op het vóórkomen van chronische 

ziekten en aandoeningen, beperkingen en 

valongevallen. 

Helft Amsterdamse 65-plussers voelt zich gezond

De helft van de Amsterdamse 65-plussers 

beoordeelt de eigen gezondheid als goed of 

zeer goed (52%) (figuur 2). Dit is lager dan het 

Amsterdamse gemiddelde (75%). De ervaren 

gezondheid neemt geleidelijk af met het ouder 

worden. Amsterdamse 65-plussers hebben een 

minder gunstig oordeel over de eigen gezondheid 

dan 65-plussers in heel Nederland (61%). 

Het oordeel over de eigen gezondheid is een 

goede voorspeller van ziekte, sterfte en zorg-

gebruik van de bevolking. 

Vaak aandoeningen bewegingsapparaat

Acht op de tien Amsterdamse 65-plussers heeft 

één of meer chronische ziekten. Zes op de tien

heeft er ten minste twee (tabel 1). De meest

voorkomende ziekten zijn hypertensie (hoge

bloeddruk) en aandoeningen aan het bewegings-

stelsel. Vooral gewrichtsslijtage komt vaak voor 

(21%), het meeste onder vrouwen en 75-plussers. 

Negentien procent van de 65-plussers in 

Amsterdam heeft diabetes (suikerziekte). Dit is net 

als in de overige grote steden (G4)1, maar meer 

dan het landelijk gemiddelde (16%). 

Figuur 2: Zelfstandig wonende 65-plussers met (zeer) goede gezondheids-

beleving naar leeftijd en geslacht (%)
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0 10 20 30 40 50 60

 Totaal, 65+ man vrouw   65-74 75-84 85+  

 ≥ 2 chronische aandoeningen 60 53 66 * 55 66 74 *

hypertensie 36 34 39 * 33 41 42 *

gewrichtsslijtage heupen of knieën 21 14 28 * 19 25 24

diabetes 19 20 18 18 21 13 *

kanker 12 13 12 12 13 14

hartinfarct (ooit) 11 14 8 * 8 13 18 *

ernstige of hardnekkige aandoening rug 11 10 12 9 13 10

astma of COPD 10 9 11 10 11 10

beroerte, hersenbloeding en herseninfarct (ooit) 8 11 6 * 6 10 13 *

onvrijwillig urineverlies 8 7 8 6 10 12 *

chronische gewrichtsontsteking 7 5 8 * 7 8 5  

Tabel 1: Top tien meest voorkomende chronische ziekten en aandoeningen** bij zelfstandig wonende 65-plussers in Amsterdam,  

naar leeftijd en geslacht (%)

* significant verschil (p< 0,05); ** waarvoor de laatste 12 maanden onder behandeling of controle door arts

1 G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht



4

0 10  20   30    40      50      60       70        80        90

Figuur 3:  Zelfstandig wonende 65-plussers met een chronische ziekte 

of aandoening die zich hierdoor belemmerd voelen, naar leeftijd en 

geslacht (%)
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zien of bewegen
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Figuur 4: Beperkingen bij zelfstandig wonende Amsterdammers van 65 jaar en ouder, naar leeftijd en geslacht (%)

Totaal, 65+   man  vrouw  65-74  75-84  85+

Box 1: Definitie van begrippen

Beperkingen bij Activiteiten Dagelijks Leven (ADL): 

Mobiliteit: moeite met zich verplaatsen naar een andere 

kamer op dezelfde verdieping; trap op- en aflopen; 

woning verlaten en binnengaan; zich verplaatsen 

buitenshuis.

Persoonlijke verzorging: 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.

Beperkingen bij horen, zien en bewegen: 

Bewegen: grote moeite hebben of niet in staat zijn: een 

voorwerp van 5 kg 10 meter te dragen óf te bukken en 

iets van de grond te pakken óf 400 meter aan een stuk te 

lopen zonder stil te staan, zo nodig met stok.

Horen: grote moeite hebben of niet in staat zijn: 

een gesprek te volgen met één andere persoon óf in een 

groep van drie of meer personen, al dan niet met een 

gehoorapparaat. 

Zien: grote moeite hebben of niet in staat zijn: kleine 

letters in de krant te lezen óf op een afstand van vier 

meter het gezicht van iemand te herkennen, zo nodig met 

bril of contactlenzen.

Beperkingen bij huishouden:

Niet in staat zijn één of meer van de volgende vier 

werkzaamheden zelfstandig uit te voeren:  dagelijkse 

boodschappen doen; warm eten koken; licht huishoudelijk 

werk (stof afnemen, afwassen); zwaar huishoudelijk werk 

(dweilen, ramen wassen).

Voelen Amsterdamse 65-plussers met een 

chronische ziekte of aandoening zich hierdoor 

belemmerd? Ja, dat geldt voor zeven op de tien 

van hen (figuur 3). Bijna één op de vier voelt zich 

zelfs sterk belemmerd. 

De huisarts is voor veel mensen het eerste 

aanspreekpunt voor vragen over gezondheid en 

ziekte. In het jaar voorafgaand aan het onderzoek 

heeft 85% van de 65-plussers contact gehad met 

de huisarts. Vrouwen verschillen hier niet in van 

mannen. Naarmate men ouder wordt, stijgt het 

huisartsbezoek. Zo heeft bijna elke 85-plusser 

contact met de huisarts gehad in het afgelopen jaar.

Beperkingen vaker bij 85-plussers 

Negentien procent van de 65-plussers ervaart 

problemen bij het uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten (ADL) (figuur 4). Problemen met de 

mobiliteit komen twee keer zo vaak voor als 

problemen bij de persoonlijke verzorging. Vooral 

de trap op- en aflopen levert problemen op, 

gevolgd door het zich verplaatsen buitenshuis.

Circa 3.800 85-plussers hebben mobiliteits-

problemen en circa 1.800 zijn beperkt bij 

de persoonlijke verzorging, zoals wassen en 
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Hoe gunstiger de sociaaleconomische status, hoe beter de lichamelijke gezondheid 

65-plussers met een hoog inkomen of hoog opleidingsniveau voelen zich vaker gezond. Chronische aandoeningen 

zoals diabetes en beperkingen (bijvoorbeeld bij het huishouden of bij ADL activiteiten) komen vaker voor onder 

65-plussers met een laag inkomen of lage opleiding. Ook de mate waarin men door een chronische aandoening in 

de dagelijkse bezigheden wordt belemmerd, is groter bij de 65-plussers met een lage opleiding of laag inkomen. 

Deze verschillen blijven grotendeels bestaan als we rekening houden met verschillen in leeftijd en geslacht.

aankleden of eten en drinken. In Amsterdam 

komen beperkingen in horen, zien en bewegen 

vaker voor dan in de rest van Nederland; bijna 

vier op de tien Amsterdamse 65-plussers heeft 

hiermee te maken. Meestal gaat het om een 

beperking bij het bewegen, bijvoorbeeld een 

stuk lopen of iets oprapen. 

Bijna drie op de tien 65-plussers ervaart problemen 

bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten. 

Dat betekent dat zij niet in staat zijn zelfstandig 

warm eten te koken, de dagelijkse boodschappen 

en/of het huishouden te doen. Ruim 6.000 

85-plussers kunnen één of meer van deze 

huishoudelijke activiteiten niet uitvoeren. 

Wat blijkt verder? Alle bovengenoemde 

beperkingen komen vaker voor bij vrouwen dan 

bij mannen, behalve gehoorbeperkingen. Verder 

neemt het aantal beperkingen toe met het stijgen 

van de leeftijd. Het merendeel van de 65-plussers 

met een beperking krijgt professionele hulp 

en/of mantelzorg. Opvallend is dat 20% van de 

65-plussers met beperkingen bij het uitvoeren van 

het huishouden geen hulp krijgt. Ook krijgt 13% 

van de 65-plussers die één of meer activiteiten op 

het gebied van persoonlijke verzorging niet kan 

uitvoeren, geen hulp.

 

Veel valongevallen bij 85-plussers

Beperkingen kunnen ontstaan door veroudering 

en ziekten. Ook ongevallen kunnen een rol 

spelen. Eén op de drie 65-plussers is in het 

afgelopen jaar ten minste één keer gevallen. 

Vijftien procent heeft ten minste twee keer een 

valongeval gehad. Onder de 85-plussers zijn de 

percentages aanzienlijk hoger: de helft heeft 

minimaal één valongeval meegemaakt en een 

kwart zelfs twee of meer valongevallen. 

Eén op de tien 65-plussers is bang om te vallen. 

Ouderen die bang zijn om te vallen lopen 

een groter risico op (weer) een valongeval. 

Vrouwen en 85-plussers hebben relatief vaak een 

valongeval gehad en zijn vaker bang om te vallen.

Psychosociale gezondheid

Psychosociale problemen, zoals angst,  

depressie en eenzaamheid, komen ook bij

ouderen vaak voor. Gezondheidsproblemen 

en beperkingen kunnen eenzaamheid 

veroorzaken. Mensen met eenzaamheids-

gevoelens hebben vaak ook lichamelijke en 

psychische klachten. Uit onderzoek blijkt 

dat mensen die vereenzamen vaker een 

depressie krijgen. 

Eén op de tien 65-plussers ernstig eenzaam

De helft van de Amsterdamse 65-plussers is 

matig tot (zeer) ernstig eenzaam. Elf procent 

is zelfs (zeer) ernstig eenzaam (tabel 2). In 

heel Nederland is dit 9%. Vrouwen zijn vaker 

ernstig eenzaam dan mannen. Ouderen zonder 

partner voelen zich vaker (ernstig) eenzaam dan 

gehuwden/samenwonenden (figuur 5). Sociale 

eenzaamheid komt even vaak voor onder mannen 

als onder vrouwen en verandert nauwelijks 

met het stijgen van de leeftijd. Emotionele 

eenzaamheid neemt wel toe met het ouder 

worden. Het percentage emotioneel eenzamen 

is met 27% het hoogst onder de 85-plussers. 

Verder kampen vrouwen vaker met emotionele 

eenzaamheid dan mannen.
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Figuur 5: Eenzaamheid onder zelfstandig wonende Amsterdamse 65-plussers naar burgerlijke staat (%)
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Tabel 2: Psychosociale gezondheid van zelfstandig wonende Amsterdammers van 65 jaar en ouder, naar leeftijd en geslacht (%)

* significant verschil (p< 0,05); ** laatste 5 jaar; n.b.: niet beschikbaar

 Totaal, 65+ man vrouw   65-74 75-84 85+  

(zeer) ernstig eenzaam 11 9 13 * 11 11 15

sociaal eenzaam 34 33 35 33 36 38

emotioneel eenzaam 21 16 25 * 19 24 27 *

ernstige psychische klachten 6 6 7 6 7 5

suïcidale gedachten 4 4 5 4 5 6

slachtoffer huiselijk geweld** 0,6 0,7 0,6 0,8 0,5 n.b.

weinig regie eigen leven 17 15 18 13 19 30 *

matig of sterk sociaal uitgesloten 7 6 8 8 7 3

Box 2: Definitie van begrippen 

Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig 

of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde 

sociale relaties. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

sociale en emotionele eenzaamheid. Sommige mensen 

ervaren beiden. 

Sociale eenzaamheid: iemand heeft minder contact 

met andere mensen dan hij of zij wenst.

Emotionele eenzaamheid: iemand voelt zich eenzaam 

door het ontbreken van een hechte, emotionele band 

met anderen.

Geen leeftijdsverschil bij angst en depressie 

Ruim vier op de tien 65-plussers heeft last van 

milde of ernstige psychische klachten. Zes procent 

heeft ernstige klachten. Dit is iets vaker dan het 

landelijk gemiddelde (4%). Er zijn geen verschillen 

in het vóórkomen van ernstige psychische 

klachten naar geslacht of leeftijd (tabel 2). 

 Van de 65-plussers met ernstige psychische 

klachten krijgt 40% hiervoor een behandeling: 

37% gebruikt medicijnen voor angst, depressie, 

spanning of stress en 3% werd behandeld  

zonder medicijnen. 

Mannen en vrouwen denken even vaak aan zelfdoding

Soms hebben ouderen suïcidale gedachten. 

Slechts een klein deel van hen doet een poging 

tot zelfdoding. Denken Amsterdamse 65-plussers 

ook wel eens aan zelfdoding? Ja, 4% heeft in het 

laatste jaar suïcidale gedachten gehad. Dat zijn 

zo’n 3.800 65-plussers. Er zijn geen verschillen 

in het vóórkomen van suïcidale gedachten naar 

leeftijd of geslacht. 

Minder eigen regie met stijgen leeftijd 

Regie is de mate waarin mensen ervaren controle 

te hebben over hun eigen leven. Hoe ouder, hoe 

minder vaak mensen regie over hun eigen leven 
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ervaren. Van de 65-plussers heeft 17% het gevoel 

dat ze geen regie (meer) heeft over het eigen leven 

en van de 85-plussers is dit zelfs 30% (tabel 2). 

Gezondheidsproblemen hangen samen met 

sociale uitsluiting 

Sociale uitsluiting komt vaker voor onder 

Amsterdammers van 65 jaar en ouder dan 

gemiddeld in Nederland (7% tegen 3%). 

Er zijn geen verschillen in sociale uitsluiting naar 

leeftijd of geslacht. Wel blijken 65-plussers met 

gezondheidsproblemen vaker te maken hebben 

met sociale uitsluiting dan hun leeftijdgenoten 

die verkeren in een betere gezondheid. Sociale 

uitsluiting houdt in dat mensen niet volledig 

kunnen deelnemen aan de samenleving.  

Dit wordt gemeten aan de hand van vragen op 

verschillende terreinen, zoals sociale contacten 

en financiële middelen.

65-plusser en slachtoffer huiselijk geweld

Van elke duizend 65-plussers rapporteren er 

drie dat ze recent slachtoffer zijn geweest van 

huiselijk geweld. Zes op de duizend is hiervan 

in de afgelopen vijf jaar het slachtoffer geweest; 

dit zijn ruim 500 inwoners van 65 jaar en ouder. 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand 

uit de huiselijke kring van het slachtoffer

wordt gepleegd. Dit is soms het gevolg 

van overbelasting van de mantelzorger [2].

Psychosociale gezondheid minder gunstig bij lage sociaaleconomische status

65-plussers met een lage opleiding of laag inkomen voelen zich vaker eenzaam, vaker sociaal uitgesloten en 

ervaren vaker een lage regie over het eigen leven dan de meer welgestelde 65-plussers. Ook als rekening 

gehouden wordt met de bevolkingsopbouw blijven deze verschillen voor een groot deel aanwezig.

 Kwetsbaarheid

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau  

is kwetsbaarheid bij ouderen “een proces 

van het opeenstapelen van lichamelijke, 

psychische en/of sociale tekorten die de 

kans op negatieve gezondheidsuitkomsten 

(functiebeperkingen, opname, overlijden) 

vergroten” [3]. We hebben kwetsbaarheid 

bepaald met de Tilburg Frailty Index; 

een eenvoudig instrument dat rekening 

houdt met deze brede definitie van 

kwetsbaarheid. 

Ruim 30.000 zelfstandig wonende 

Amsterdamse 65-plussers kwetsbaar 

Van alle zelfstandig wonende Amsterdamse 

65-plussers is 36% kwetsbaar. Zoals verwacht 

neemt kwetsbaarheid toe met het stijgen van 

de leeftijd; zo is 26% van de 65 t/m 74 jarigen 

kwetsbaar en 68% van de 85-plussers (figuur 6). 

Vrouwen zijn kwetsbaarder dan mannen. Ook 

zijn alleenstaanden en ouderen met een lage 

sociaaleconomische status vaker kwetsbaar. De 

omvang van de groep kwetsbare 65-plussers 

verschilt tussen de stadsdelen: Centrum heeft 

het laagste percentage kwetsbare 65-plussers 

(25%) en Oost het hoogste percentage (42%). 

Onder de groep kwetsbare 65-plussers is 67% 

psychisch, 62% fysiek en 59 % sociaal kwetsbaar.

Figuur 6: Kwetsbaarheid onder zelfstandig wonende 

Amsterdamse 65-plussers naar leeftijd en geslacht (%)
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Leefstijl

Ook op oudere leeftijd is door gezonder 

te leven gezondheidswinst te behalen. 

Bijvoorbeeld door meer te bewegen, 

gezonder te eten, te stoppen met roken 

en minder alcohol te gebruiken [4]. Dit 

verkleint de kans op sterfte aan verschillende 

welvaartsaandoeningen, zoals diabetes en 

hart- en vaatziekten. 

Zes op de tien 65-plussers te zwaar 

Overgewicht neemt toe met het stijgen van de 

leeftijd. Het percentage mensen met overgewicht 

is het hoogst rond het 65ste levensjaar. Van de 

Amsterdamse 65-plussers heeft 56% overgewicht, 

dit zijn bijna 47.000 inwoners. Obesitas (ernstig 

overgewicht) komt bij één op de zes ouderen voor 

en is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde 

(16%). Twee procent van de zelfstandig wonende 

Amsterdamse 65-plussers heeft juist ondergewicht, 

dit zijn circa 1.500 inwoners.

Wat blijkt verder? Bijna de helft van de 65-plussers 

eet voldoende groente en 55% eet voldoende 

fruit. Eén op de drie voldoet zowel aan de groente- 

als de fruitnorm.

Twee derde van de 65-plussers beweegt voldoende: 

ze zijn minimaal een half uur lichamelijk actief op 

ten minste vijf dagen per week. Mannen voldoen 

vaker aan de beweegnorm dan vrouwen. Het 

percentage 65-plussers dat voldoende beweegt, 

neemt af met het ouder worden.  

Tabel 3: Leefgewoonten van zelfstandig wonende Amsterdamse 65-plussers, naar leeftijd en geslacht (%)

* significant verschil (p< 0,05); n.b.: niet beschikbaar

 Totaal, 65+ man vrouw   65-74 75-84 85+  

overgewicht (incl. obesitas) 56 57 54 57 54 49

obesitas 17 14 19 * 17 18 11

rookt 17 19 15 * 20 15 6 *

overmatige en/of zware drinker 14 17 11 * 17 10 5 *

probleemdrinker 4 6 3 * 6 4 n.b. *

beweegt voldoende 68 73 64 * 75 62 41 *

eet voldoende groente 48 49 47 49 47 45

eet voldoende fruit 55 48 61 * 55 55 60  

Box 3: Definitie van begrippen

Overgewicht: wordt bepaald m.b.v. Body Mass Index 

(BMI)*. De BMI is lichaamsgewicht (kg) / lengte² 

(m²); overgewicht: BMI ≥  25 kg/m²; obesitas (ernstig 

overgewicht): BMI ≥  30  kg/m².

Overmatige alcohol gebruikers (gewoonte drinkers): 

wekelijks meer dan 21 glazen (mannen) of meer dan 

14 glazen (vrouwen). 

Zware drinkers (gelegenheidsdrinkers): minstens 

één dag in de week meer dan vijf (mannen) of drie 

(vrouwen) glazen; 

Probleemdrinkers: zware of overmatige drinkers 

met (sociale) problemen gerelateerd aan hun 

alcoholgebruik.

Nederlandse norm gezond bewegen: minimaal een half 

uur per dag matig intensief lichamelijk actief op tenminste 

vijf dagen van de week. 

Fruitnorm: twee stuks fruit per dag waarvan één stuk 

vervangen mag worden door een glas vruchtensap.

Groentenorm: 150-200 gram groente per dag.

* Na het 70ste levensjaar is de BMI als richtlijn voor 

overgewicht lastig te interpreteren. Dit heeft te maken 

met de fysiologische veranderingen en veranderingen in 

lichaamslengte en gewicht die optreden met het ouder 

worden. De waarden dienen dan ook voorzichtig te worden 

geïnterpreteerd.
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Mannen roken en drinken vaker

Zeventien procent van de 65-plussers in 

Amsterdam rookt. Dat is iets meer dan landelijk 

(13%). Roken hangt samen met leeftijd en geslacht. 

Mannen roken vaker dan vrouwen; 85-plussers 

roken het minst (tabel 3). 

Driekwart van de Amsterdamse ouderen drinkt wel 

eens alcohol. Wie drinkt er het meest? Overmatig 

en/of zwaar alcoholgebruik komt het meest voor 

onder 65 t/m 74 jarigen en onder mannen. 

Bereidheid leefstijl te verbeteren 

Van de Amsterdamse 65-plussers met 

overgewicht is 43% van plan af te vallen. Ruim 

één derde van hen wil daarbij ondersteuning 

of hulp. Onder 65-plussers met obesitas is de 

bereidheid groter: 59% wil graag afvallen en de 

helft van hen wil daarbij hulp. Van de 65-plussers 

die te weinig bewegen is ruim de helft van plan 

meer te gaan bewegen. Bijna één op de vijf wil 

hierbij graag geholpen worden.

Eén op de drie zware en/of overmatige alcohol 

drinkers is van plan om minder te drinken. Slechts 

één op de tien wil hier hulp bij hebben. 

Willen ouderen ook stoppen met roken? Ja, 39% 

is van plan om niet meer te roken. Eén op de vier 

rokers heeft behoefte aan ondersteuning of hulp 

bij het stoppen met roken.

Hoe hoger de sociaaleconomische status, hoe gunstiger de leefgewoonten 

Over het algemeen hebben 65-plussers met een hoge sociaaleconomische status vaker gezonde leefgewoonten 

dan hun ‘minder welgestelde’ leeftijdgenoten. Ze bewegen meer en hebben minder te kampen met overgewicht. 

Daarentegen zien we juist meer overmatig en zwaar alcohol gebruik onder 65-plussers met een hoge 

sociaaleconomische status. Deze verschillen zijn niet helemaal te verklaren door de demografische factoren 

leeftijd en geslacht. Opvallend: er zijn geen verschillen voor roken tussen 65-plussers met een hoge of lage 

sociaaleconomische status. 

Participatie

Maatschappelijke participatie van burgers 

door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen 

of mantelzorg te geven is een belangrijk 

uitgangspunt in het huidige overheidsbeleid. 

Hoeveel Amsterdamse 65-plussers verlenen 

mantelzorg? En hoeveel zetten zich in als 

vrijwilliger? Zijn er ook 65-plussers die 

betaald werk verrichten? 

Een derde van de 65-plussers is mantelzorger 

of vrijwilliger

Twaalf procent van de 65-plussers geeft 

mantelzorg; dit wil zeggen dat zij minimaal 8 uur 

per week of langer dan 3 maanden zorgen voor 

iemand uit hun naaste omgeving die (chronisch) 

ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Mannen 

en vrouwen geven even vaak mantelzorg. 

Er zijn meer mantelzorgers onder 65 t/m 74 

jarigen dan onder 75-plussers (figuur 7). Negen 

procent van de mantelzorgers maakt gebruik van 

mantelzorgondersteuning.

Schaduwkant van mantelzorg

Het verlenen van mantelzorg heeft invloed op de 

tijdsbesteding van de mantelzorger en op zijn/haar 

eigen sociale leven. Ook fysiek en psychisch kan 

mantelzorg zwaar zijn. Daardoor kan mantelzorg 

geven ten koste gaan van de eigen gezondheid. 

Eén op de zes mantelzorgers van 65 jaar en ouder 

voelt zich zwaar- of overbelast door het verlenen 

van mantelzorg.
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Figuur 7: Vrijwilligerswerk en mantelzorg onder zelfstandig wonende 65-plussers in Amsterdam naar leeftijd en geslacht (%)

Net als in de andere grote steden, doet één op 

de vijf Amsterdamse 65-plussers vrijwilligerswerk 

in georganiseerd verband. Mannen en vrouwen 

verrichten bijna even vaak vrijwilligerswerk. Inzet 

voor vrijwilligerswerk neemt geleidelijk af met 

het ouder worden: van de 65 t/m 74 jarigen is 

26% vrijwilliger tegen 16% onder de 75 t/m 84 

jarigen en 10% onder de 85-plussers. Eén op de 

drie 65-plussers participeert door vrijwilligerswerk 

te doen en/of het verlenen van mantelzorg. Drie 

procent is mantelzorger én vrijwilliger. 

Een kleine groep 65-plussers blijft doorwerken na 

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 

(3%). Dit zijn vooral ouderen in de leeftijdsgroep 

65 t/m 74 jaar, mannen en hoogopgeleiden. 

Gezonde 65-plussers participeren meer

De lichamelijke en psychische gezondheid van 

vrijwilligers is over het algemeen beter dan 

die van niet-vrijwilligers [5]. Dit zien we ook 

onder de Amsterdamse 65-plussers (figuur 8). 

Vrijwilligers beoordelen hun eigen gezondheid 

vaker als (zeer) goed dan niet-vrijwilligers en ze 

hebben minder vaak chronische aandoeningen 

of lichamelijke beperkingen. Toch zien we enige 

mate van participatie onder 65-plussers met 

gezondheidsproblemen. Een voorbeeld: 23% van 

de kwetsbare 65-plussers en 6% van de ernstig 

eenzamen doet vrijwilligerswerk.
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Figuur 8: Gezondheid van zelfstandig wonende Amsterdamse 65-plussers die wel/geen vrijwilligerswerk doen (%) 

Meer vrijwilligerswerk en mantelzorg bij gunstige sociaaleconomische situatie 

De 65-plussers uit de hoogste inkomensgroepen of met de hoogste opleiding zijn vaker mantelzorger of 

vrijwilliger dan hun leeftijdgenoten met het laagste opleidingsniveau of inkomen. Deze verschillen zijn niet 

geheel te verklaren door de leeftijds- en geslachtsopbouw van de bevolking.
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Figuur 7: Vrijwilligerswerk en mantelzorg onder zelfstandig wonende 65-plussers in Amsterdam naar leeftijd en geslacht (%)

vrijwilliger geen vrijwilliger 

Gezondheidsverschillen tussen stadsdelen

Eenzaamheid, ernstige psychische klachten, 

sociale uitsluiting en valongevallen komen onder 

65-plussers in alle stadsdelen ongeveer even 

vaak voor. Ook het aantal mantelzorgers verschilt 

niet tussen de stadsdelen (tabel 4). Wel zijn er 

verschillen in leefgewoonten tussen 65-plussers. Zo 

hebben 65-plussers in Centrum de meest gunstige 

leefgewoonten; ze bewegen meer en hebben 

minder vaak overgewicht. Eén uitzondering: zij 

drinken vaker te veel alcohol in vergelijking met 

65-plussers uit andere delen van de stad. Inwoners 

van 65 jaar of ouder uit stadsdeel Oost en West 

hebben vaker lichamelijke beperkingen dan 

hun leeftijdsgenoten uit andere stadsdelen. In 

Centrum hebben 65-plussers het minst te maken 

met een beperking in het functioneren. Hoe 

groot zijn de verschillen in participatie tussen de 

stadsdelen? Zelfstandig wonende 65-plussers uit 

Centrum zetten zich het vaakst in als vrijwilliger, 

terwijl ouderen uit Zuidoost het minst vaak 

vrijwilligerswerk doen. Slechts een klein deel van 

de bovengenoemde gezondheidsverschillen is te 

verklaren door verschillen in bevolkingsopbouw 

naar leeftijd en geslacht.

 Centrum West Nieuw-

West

Zuid oost Noord Zuid-
oost

A’dam G4 NL

gezondheid en ziekte  

  gezondheidsbeleving (zeer) goed 68 46 49 56 49 52 47 52 52 61

  ≥ 2 chronische aandoeningen 49 62 62 54 66 67 64 60 59 n.b.

  diabetes 14 19 25 11 21 20 21 19 19 16

  ≥ 2 valongevallen 13 15 16 13 15 16 15 15 n.b. n.b.

psychosociale gezondheid  

  ernstig eenzaam 7 10 12 9 13 13 12 11 12 9

  ernstige psychische klachten 5 8 6 4 9 6 7 6 8 4

  matig tot sterk sociaal uitgesloten 5 10 7 4 10 6 10 7 8 3

  weinig regie eigen leven 10 15 20 14 26 17 14 17 19 n.b.

leefgewoonten  

 zware en/of overmatige drinker 22 13 8 16 15 11 13 14 12 n.b.

 roker 20 20 14 17 15 17 18 17 16 13

  beweegt voldoende 81 67 61 72 66 65 68 68 65 69

  obesitas 8 18 17 16 15 21 21 17 17 16

beperkingen en kwetsbaarheid  

  beperking bij activiteiten dagelijks leven 11 27 18 14 25 20 20 19 n.b. n.b.

  beperking bij huishoudelijk activiteiten 19 35 28 24 36 27 30 28 n.b. n.b.

  beperking bij horen, zien en bewegen 23 44 43 30 44 36 39 37 38 30

  kwetsbaar 25 40 33 36 42 35 41 36 n.b. n.b.

participatie  

  mantelzorger 13 9 15 10 10 12 9 12 12 13

  vrijwilliger 32 16 21 22 19 21 16 21 21 n.b.

Tabel 4: Gezondheidskenmerken van zelfstandig wonende 65-plussers naar stadsdeel, Amsterdam, G4 en Nederland

rood: het stadsdeel scoort ongunstiger dan 

de rest van Amsterdam (p< 0,05)

groen: het stadsdeel scoort  gunstiger dan 

de rest van Amsterdam (p< 0,05)

n.b.: niet beschikbaar
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Deze factsheet geeft inzicht in de gezond-

heidssituatie en het welbevinden van 

zelfstandig wonende Amsterdammers 

van 65 jaar en ouder. De resultaten laten

zien dat hoe ouder Amsterdamse 65-plussers 

worden, hoe groter de kans is dat zij met 

gezondheidsproblemen te maken krijgen. 

Vooral 75-plussers, ouderen met een laag 

inkomen of laag opleidingsniveau en vrouwen 

vormen een risicogroep. 

In stadsdeel West en Oost is de gezondheids-

situatie van 65-plussers minder gunstig. 

Op basis van deze factsheet formuleren 

we drie aandachtspunten voor het beleid. 

Deze sluiten aan bij uitgangspunten van 

het sociaal domein: eigen kracht, preventie, 

bestrijden van eenzaamheid en bevorderen 

van participatie. De GGD Amsterdam kan 

adviseren over passende en kwalitatief 

goede interventies vanuit gezondheids- 

en welzijnsperspectief op deze thema’s.

Gezonde leefstijl bevorderen, ook voor ouderen

Voldoende lichaamsbeweging en gezonde 

voeding kunnen lichamelijke beperkingen, 

valongevallen en (bepaalde) chronische 

aandoeningen voorkómen of verminderen. 

Zelfs op hoge leeftijd is verbetering van de 

conditie mogelijk. Bewegen in het dagelijks 

leven is van wege allerlei barrières niet voor alle 

65-plussers vanzelfsprekend. Veel ouderen zijn 

bijvoorbeeld bang voor blessures. De factsheet 

laat zien dat ook 65-plussers hun leefstijl willen 

verbeteren. Goede informatie, aantrekkelijke 

programma’s onder deskundige begeleiding 

en ‘warme overdracht’ helpen deze barrières 

te slechten en kunnen bijdragen aan blijvende 

gedragsverandering. Vooral voor ouderen 

met meerdere aandoeningen of een verhoogd 

valrisico zijn specifieke programma’s zinvol. 

Aandacht voor ouderen met weinig regie

Amsterdamse 65-plussers vormen een zeer 

diverse groep. Niet alle 65-plussers zijn in staat 

de eigen regie over het leven te nemen. Hoe 

ouder, hoe minder vaak mensen regie over 

hun eigen leven ervaren. Ouderen met een 

laag inkomen of lage opleiding en 75-plussers 

hebben vaker weinig regie over hun leven. 

Als ze ook een klein sociaal netwerk hebben 

lopen ze het risico de noodzakelijke zorg niet 

te krijgen. Deze kwetsbare groep verdient 

speciale aandacht. Passende programma’s en 

interventies om zelfmanagement vaardigheden 

en sociale netwerken te versterken zijn voor 

hen extra belangrijk. Maar ook de gevolgen van 

beperkingen bij dagelijkse en huis-houdelijke 

activiteiten kunnen verkleind worden. Dit kan 

onder andere door het aanpassen van de

woning en omgeving, te zorgen voor goed 

gebruik van hulpmiddelen en zo nodig regelen 

van ondersteuning, bijvoorbeeld bij het huishouden.

Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen hier bij helpen.

Bestrijden van eenzaamheid, bevorderen 

participatie

Elf procent van de Amsterdamse 65-plussers voelt 

zich ernstig eenzaam. Diverse factoren spelen 

een rol bij het ontstaan van eenzaamheid, zoals 

verlies van de partner, gezondheidsproblemen of 

onvoldoende sociale competenties. De aanpak 

van eenzaamheid dient integraal te zijn en 

rekening te houden met deze achterliggende 

factoren. Daarnaast zijn goede vaardigheden 

en een goede samenwerking van vrijwilligers, 

mantelzorgers en beroepskrachten in zorg 

en welzijn noodzakelijk. Maatschappelijke 

participatie kan gevoelens van eenzaamheid 

verminderen. Mensen doen sociale contacten

op, maar voelen zich ook nuttig en gewaardeerd.

Aandachtspunten voor beleid
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Vooral gezonde 65-plussers doen vrijwilligerswerk.

Het is van belang hen te faciliteren om 

vrijwilligerswerk te blijven doen. Ook een 

kleine groep kwetsbare ouderen doet 

vrijwilligerswerk. Programma’s en interventies 

voor het bevorderen van de maatschappelijke 

participatie van deze groep ouderen zal rekening 

moeten houden met de mogelijkheden en de 

gezondheidsproblemen van deze doelgroep. 

Dit vraagt specifieke ondersteuning.
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Inspiratie opdoen? 

Op ggd.amsterdam.nl/gezondenwel vindt 

u informatie over gezondheidsbeleid en 

interventies op veel leefstijlthema’s, ook 

voor ouderen.
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