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1. Achtergrond 

 

Regiobeeld Ouderen Rivierenland beschrijft de huidige en toekomstige situatie met betrekking tot 

gezondheid en zorg rondom ouderen in Rivierenland. Het Regiobeeld is samengesteld met behulp van 

data uit diverse bronnen, zoals RIVM Regiobeeld, ROS Wijkscan, GGD Gezondheidsmonitor, CBS 

Statline en de beschikbaar gestelde cijfers door Santé Partners, Zorgcentra De Betuwe, SZR, Zorggroep 

Gelderse Vallei, Huisartsenpost Tiel, Ziekenhuis Rivierenland Tiel en Menzis. Cijfers over ketenzorg 

missen; deze bleken te weinig betrouwbaar.  

 

Naast een beschrijving van de huidige en toekomstige stand van zaken, wordt het Regiobeeld Ouderen 

(deels) gebruikt als nulmeting voor de evaluatie van het programma “Samen… Oud in Rivierenland”. In 

deze regionale aanpak wordt samengewerkt om kwetsbare ouderen te voorzien van de juiste zorg op 

de juiste plaats door de huisartsen (ECT en Zorggroep Gelders Rivierenland), Ziekenhuis Rivierenland 

Tiel, VVT-instellingen (Santé Partners, Zorgcentra de Betuwe en SZR), GGD Gelderland-Zuid en de 

Rivierenlandse gemeenten. De bestaande netwerken en projecten in de ouderenzorg zijn 

ondergebracht in “Samen… Oud in Rivierenland”. Het programma is een initiatief vanuit Trazor 

(Transmuraal Zorgnetwerk Rivierenland), een bestuurlijk samenwerkingsverband in Rivierenland met 

als doel de zorg in de regio inhoudelijk en organisatorisch optimaal op elkaar af te stemmen.  

 

Het kernteam van de regionale aanpak “Samen… Oud in Rivierenland”, als onderdeel van het 

samenwerkingsverband Trazor, kreeg een voucher toegekend voor het samenstellen van een 

Regiobeeld via het ZonMW-programma ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ en vroeg Mura Zorgadvies om 

dit Regiobeeld samen te stellen. Een werkgroep is samengesteld om afspraken te maken over de inhoud 

van het Regiobeeld en de aanlevering van data. Soortgelijke regiobeelden zijn eerder opgesteld door 

de zorgverzekeraars, maar deze betreffen een bredere doelgroep (zoals niet specifiek voor ouderen) of 

zijn juist afgebakend (zoals alleen Menzis-verzekerden). Er bestaan ook regiobeelden met relevante 

informatie, bijvoorbeeld rondom de arbeidsmarktproblematiek binnen de verpleging, verzorging en 

thuiszorg. Deze informatie is meegenomen in het Regiobeeld Ouderen Rivierenland.   

 

Het Regiobeeld Ouderen Rivierenland combineert verschillende databronnen om een breed, 

domeinoverstijgend beeld te geven van de huidige en toekomstige zorgvraag van ouderen in 

Rivierenland. Dat wil niet zeggen dat dit Regiobeeld volledig is. Het Regiobeeld is dan ook bedoeld als 

middel om samen in gesprek te gaan over wat nodig is in de toekomst om de zorg voor ouderen in 

Rivierenland goed te organiseren. Ook dient het Regiobeeld als nulmeting voor het programma 

“Samen… Oud in Rivierenland”, wat vanaf nu jaarlijks gemonitord en geëvalueerd wordt.  

 

Contact: Mura Zorgadvies | Ellen Selten | ellenselten@mura.nl | 06 5712 9475 
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2. Inhoud rapport 

Met behulp van het Regiobeeld Ouderen Rivierenland wordt inzicht verkregen in de huidige en 

toekomstige situatie op het gebied van gezondheid en zorg voor ouderen in Rivierenland. Dit gebeurt 

aan de hand van cijfers over demografie, zorgvraag, zorggebruik, gezondheid en leefstijl. Ook wordt de 

regionale arbeidsmarktsituatie gezondheidszorg beschreven.  

 

De regio Rivierenland bestaat uit de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, 

West Betuwe en West Maas en Waal. Bronnen zijn de databases van RIVM Regiobeeld, ROS Wijkscan, 

GGD Gezondheidsmonitor, CBS Statline, rapporten van NIVEL, Prismant en Menzis en registraties van 

VVT-instellingen (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties), Zorggroep Gelderse 

Vallei, Huisartsenpost Tiel en Ziekenhuis Rivierenland Tiel.  

 

Bij de interpretatie van de cijfers dient er rekening mee gehouden te worden dat cijfers op verschillende 

manieren en niveaus gepresenteerd worden. De primaire doelgroep bestaat uit 75-plussers, maar cijfers 

over 65-74 jarigen worden ook gepresenteerd indien beschikbaar. Soms zijn enkel data beschikbaar 

met betrekking tot 60- of 65-plussers. Bronvermeldingen zijn opgegeven voor meer informatie.  

 

Hoofdstuk 3: Demografie        p. 

3.1 Ontwikkeling aantal ouderen        5  

3.2 Kwetsbare ouderen          7 

3.3 Grijze druk       .    8 

3.4 Woonvormen         9 

 

Hoofdstuk 4: Zorgvraag en zorggebruik 

4.1 Contacten met eerstelijns zorgverleners       12 
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4.3 Chronische aandoeningen        18 

4.4 Verpleging en verzorging intramuraal      27 
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5.2 Vallen          37 
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6.2 Prognose arbeidsmarkt huisartsenpraktijk      40 

6.3 Prognose arbeidsmarkt verzorgenden en verpleegkundigen     41 

6.4 Vergrijzing in de zorg        42 

6.5 Mantelzorg          43 

 

Hoofdstuk 7: Samenvatting        45 
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3. Demografie 

Dit hoofdstuk presenteert de huidige en toekomstige demografische ontwikkelingen, zoals het aantal en 

percentage ouderen, kwetsbare ouderen en alleenstaande ouderen. Ook wordt de regionale grijze druk 

in kaart gebracht. De cijfers voor Rivierenland worden vergeleken met die van de provincie Gelderland 

en Nederland.  

 

3.1 Ontwikkeling aantal ouderen 

Tabel 1 geeft inzicht in het percentage 75-plussers per gemeente in Rivierenland. Rivierenland telde op 

1 januari 2019 15.649 75-plussers [Bron: CBS Statline]. Rivierenland heeft relatief weinig 75-plussers 

(7,6% van de bevolking). Het gemiddelde percentage 75-plussers in Gelderland is namelijk 8,7% en in 

Nederland 8,4%. De prognose laat zien dat het percentage 75-plussers toeneemt in 2030, 2040 en 

2050. In 2050 is het gemiddelde percentage 75-plussers in Rivierenland (16,7%) iets hoger dan in 

Nederland (15,9%), maar nog steeds wat lager dan in provincie Gelderland (17,5%). Ten opzichte van 

de andere leeftijdscategorieën leven er in 2050 naar verwachting de meeste 75-plussers in gemeente 

West Maas en Waal (19,6% van de bevolking) en de minste in gemeente Neder-Betuwe (14,3% van de 

bevolking). [Bron: ROS-Wijkscan | Primos © , ABF Research B.V. Delft] 

Tabel 1: Percentage 75-plussers in Rivierenland [Bron: ROS Wijkscan, Primos, ABF Research] 
Gemeente 2020 2030 2040 2050 

Buren 7,6% 11,4% 14,1% 15,5% 

Culemborg 7,8% 11,8% 15,7% 18,4% 

Maasdriel 7,6% 11,6% 15,5% 16,8% 

Neder-Betuwe 7,0% 10,5% 12,6% 14,3% 

Tiel 7,2% 11,5% 14,7% 17,1% 

West Betuwe 7,8% 11,4% 14,3% 16,2% 

West Maas en 
Waal 8,7% 12,8% 16,9% 19,6% 

Rivierenland 
(totaal) 7,6% 11,5% 14,7% 16,7% 

Provincie 
Gelderland 8,7% 12,2% 15,4% 17,5% 

Nederland 8,4% 11,5% 14,2% 15,9% 

 

In Figuur 1 worden deze cijfers weergegeven in een lijngrafiek.  
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Figuur 1: Percentage 75-plussers in Rivierenland. [Bron: ROS Wijkscan, Primos, ABF Research] 

 

Volgens cijfers van CBS Statline overleden in 2018 1.535 65-plussers in Rivierenland (Tabel 2).  

 
Tabel 2: Absolute sterftecijfers 65-plussers in Rivierenland in 2018 [Bron: CBS Statline] 

Gemeente Aantal sterfgevallen in 2018 

Buren 151 

Culemborg 217 

Maasdriel 191 

Neder-Betuwe 158 

Tiel 293 

West Betuwe 356 

West Maas en Waal 169 
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3.2 Kwetsbare ouderen 

Eén op de vijf 65-plussers in Rivierenland wordt gekenmerkt als kwetsbaar. Kwetsbaarheid is 

gedefinieerd volgens de Tilburg Frailty Indicator (TFI) in navolging van het Sociaal Cultureel Planbureau. 

In Tabel 3 worden het absolute aantal kwetsbare ouderen boven de 65 jaar, en het percentage 

kwetsbare ouderen boven de 65 jaar ten opzichte van alle 65-plussers  in elke gemeente weergegeven. 

Relatief gezien wonen in de gemeenten Culemborg en Tiel de meeste kwetsbare ouderen, en in 

gemeente Buren de minste kwetsbare ouderen [Bron: ROS Wijkscan, ABF Research]. Zorggroep 

Gelders Rivierenland heeft in 2020 1.851 kwetsbare ouderen geregistreerd en hanteert waarschijnlijk 

een andere definitie van ‘kwetsbaar’ [Bron: keteninformatiesysteem Zorggroep Gelders Rivierenland].  

Tabel 3: Kwetsbare ouderen in Rivierenland in 2019 [Bron: ROS Wijkscan, ABF Research] 

Gemeente Percentage kwetsbare ouderen  

>65 jaar 

Aantal kwetsbare ouderen >65 jaar 

Buren 19,3% 1.013 

Culemborg 22,2% 1.155 

Maasdriel 20,8% 974 

Neder-Betuwe 21,1% 866 

Tiel 21,4% 1.597 

West Betuwe 20,4% 1.950 

West Maas en Waal 20,9% 836 

Rivierenland (totaal) 20,8% 8.390 

Provincie Gelderland 22,3% 92.646 

Nederland 22,9% 759.625 
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Figuur 2: Percentage kwetsbare ouderen per gemeente in Rivierenland in 2019 [Bron: ROS Wijkscan, 

ABF Research] 

 

3.3 Grijze druk 

Figuur 3 geeft de grijze druk weer: het aantal 65-plussers ten opzichte van het aantal 20 tot 64 jarigen 

(2018). In Buren en West Maas en Waal is de grijze druk het hoogst, en wonen de meeste 65-plussers 

in verhouding tot 20-64 jarigen. In Tiel is de grijze druk het laagst, daar wonen de minste 65-plussers in 

verhouding tot 20-64 jarigen. Een grijze druk van rond de 32% betekent dat er ongeveer 3 mensen 

wonen in de leeftijdscategorie van 20 tot 64 jaar, voor elke 65-plusser. Dit zou een indicator kunnen zijn 

voor het mantelzorgpotentieel (zie ook hoofdstuk 6.5), wat in Tiel hoger is dan in Buren en West Maas 

en Waal [Bron: ROS Wijkscan].  

17%

18%

19%

20%

21%

22%

23%

24%

Percentage kwetsbare ouderen  >65 jaar



Mura Zorgadvies | Regiobeeld Ouderen Rivierenland – Onderdeel van ‘Samen… Oud in Rivierenland’ 

9 

 

 

 

Figuur 3: Grijze druk in Rivierenland [Bron: ROS Wijkscan] 
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3.4 Woonvormen 

Meer dan de helft van de 75-plussers in Rivierenland woont alleen (Tabel 4) [Bron: ROS Wijkscan, ABF 

Research]. Gemeente Culemborg heeft het hoogste percentage alleenstaande 75-plussers van 

Rivierenland; gemeente Buren het laagste percentage.  

Tabel 4: Alleenstaande ouderen in Rivierenland. [Bron: ROS Wijkscan, ABF Research] 
Gemeente Percentage alleenstaande 75-plussers 

(ten opzichte van totaal aantal 
huishoudens 75+) 

Aantal alleenstaanden 75+ 

Buren 51,3% 640 

Culemborg 55,7% 780 

Maasdriel 53,2% 650 

Neder-Betuwe 54,8% 580 

Tiel 55,1% 1070 

West Betuwe 51,8% 1300 

West Maas en 
Waal 53,8% 570 

Rivierenland 
(totaal) 53,5% 5.580 

Provincie 
Gelderland 55,3% 65.310 

Nederland 56,6% 548.970 

 

Tabel 5 presenteert het absolute aantal 75-plussers dat in 2019 in een instelling woonde [Bron: CBS 

Statline]. In een instelling wonen mensen, worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften en verblijven 

voor langere tijd. Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, en verzorgingshuizen, instellingen voor 

geestelijke gezondheidszorg, instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten en 

instellingen voor verslavingszorg. In Tabel 6 worden deze cijfers weergegeven in percentages. Het 

aantal 75-plussers dat zelfstandig woont blijft met gemiddeld 92% ongeveer gelijk in 2019 ten opzichte 

van 2018. In Culemborg en Tiel wonen relatief meer ouderen in een instelling, wat te verklaren is doordat 

daar meer instellingen zijn (Tabel 6) [Bron: Waarstaatjegemeente, CBS].  
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Tabel 5: Aantal 75-plussers wonend in instelling in 2019. [Bron: CBS Statline]  

Gemeente Aantal 75-plussers wonend in instelling in 2019 

Buren 123 

Culemborg 205 

Maasdriel 137 

Neder-Betuwe 134 

Tiel 311 

West Betuwe 243 

West Maas en Waal 122 

Rivierenland totaal 1275 

 

Tabel 6: Zelfstandig wonenden en wonend in instelling per 1000 inwoners van 75 jaar en ouder in 
Rivierenland. [Bron: Waarstaatjegemeente, CBS] 

Gemeente % zelfstandig wonende 75-plussers 
t.o.v. totaal aantal 75-plussers 

% 75-plussers wonend in instelling  
t.o.v. totaal aantal 75-plussers 

2018 2019 2018 2019 

Buren 93% 93% 7% 7% 

Culemborg 89% 90% 11% 10% 

Maasdriel 92% 92% 8% 8% 

Neder-Betuwe 91% 91% 9% 9% 

Tiel 89% 89% 11% 11% 

West Betuwe 93% 93% 7% 7% 

West Maas en Waal 92% 92% 8% 8% 

Rivierenland (totaal) 92% 92% 8% 8% 

Provincie Gelderland 92% 92% 8% 8% 

Nederland 92% 92% 8% 8% 
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4. Zorgvraag en zorggebruik 

In dit hoofdstuk worden cijfers gepresenteerd met betrekking tot de zorgvraag van ouderen in 

Rivierenland, zoals het aantal contacten met eerstelijns zorgverleners en het aantal bezoeken aan de 

huisartsenpost. Daarnaast wordt het huidige aantal huisartsdiagnoses voor een aantal (chronische) 

aandoeningen gepresenteerd, tezamen met een prognose voor de toekomst. Ook zijn er cijfers over de 

instroom, financiering en zorgzwaarte in verpleeg- en verzorgingshuizen en het aantal eerstelijnsverblijf 

opnames. Tenslotte zijn er cijfers beschikbaar met betrekking tot de zorgvraag van thuiswonende 

ouderen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (thuiszorg, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen).  

 

4.1 Contacten met eerstelijns zorgverleners 

 

Contact met de huisarts  

Sommige ouderen hebben weinig contact met hun huisarts, anderen hebben vaak contact met hun 

huisarts. De GGD heeft in haar vierjaarlijkse gezondheidsmonitor cijfers verzameld m.b.t. het aantal 

contacten met de huisarts in de afgelopen twee maanden (Tabel 7). Deze cijfers zijn zelfgerapporteerd. 

Over het algemeen zijn er in Rivierenland minder ouderen die weinig contact hebben met de huisarts 

(53%), vergeleken met de rest van de GGD-regio Gelderland-Zuid en Nederland (62%).  

 

Vergeleken met de andere gemeenten, wonen in de gemeenten West Maas en Waal en West Betuwe 

de meeste 65-74 jarigen die de afgelopen twee maanden geen contact met de huisarts hebben gehad 

(respectievelijk 69% en 62%). Van de 75-plussers in Buren, Maasdriel en West Maas en Waal, 

rapporteert respectievelijk 52%, 52% en 53% geen contact te hebben gehad met de huisarts in de 

afgelopen twee maanden.  

 

Tabel 7: Percentages ouderen met veel en weinig contact met de huisarts in de afgelopen twee  
maanden [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016] 

% Geen contact met huisarts  
% > 6 keer contact met huisarts 

65-74 jarigen ≥75 jarigen 

Buren 56% 
2% 

52% 
2% 

Culemborg 58% 
0% 

41% 
0% 

Maasdriel 59% 
0% 

52% 
3% 

Neder-Betuwe 55% 
1% 

45% 
2% 

Tiel 57% 
0% 

44% 
0% 

West Betuwe 62% 
0% 

44% 
1% 

West Maas en Waal 69% 
1% 

53% 
1% 

Rivierenland (65 jarigen totaal) 53% 
1% 

GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 62% 
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1% 
Nederland (≥65 jarigen totaal) 62% 

1% 
 

Trends in eerstelijnscontacten  

In onderstaande figuren is een trend te zien in het gebruik van eerstelijnscontacten met de huisarts 

(Figuur 4) en fysiotherapeut (Figuur 5). Eerstelijnszorg is de eerste zorg die mensen met een hulpvraag 

ontvangen. Deze zorg is direct toegankelijk. De grafieken laten trends zien voor gemeente Tiel, 

gemeente Culemborg, Nederland en de regio ‘Zuidwest-Gelderland’ (bestaande uit de gemeenten in 

Rivierenland plus gemeente Zaltbommel). De gemeenten Tiel en Culemborg zijn gekozen omdat dit 

gemeenten zijn met de grootste inwoneraantallen in Rivierenland; via de website www.regiobeeld.nl zijn 

ook andere gemeenten beschikbaar.  

De grafieken tonen een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers 

met elkaar kunnen worden vergeleken. De cijfers hebben betrekking op alle inwoners, niet alleen op 

ouderen. Vergeleken met de gemiddelden voor de regio Zuidwest-Gelderland en Nederland, ligt het 

gemiddelde aantal contacten met de huisarts en fysiotherapeut in Tiel relatief laag, en in Culemborg 

relatief hoog. Naar verwachting blijft dit verschil bestaan tot 2030, en wordt het verschil zelfs nog wat 

groter. [Bron: RIVM Regiobeeld, NIVEL Zorgregistraties] 

 

Figuur 4: Trends in contacten met huisarts in Tiel, Culemborg, regio Zuidwest-Gelderland en Nederland   
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Figuur 5: Trends in contacten met fysiotherapeuten in Tiel, Culemborg, regio Zuidwest-Gelderland en 

Nederland   
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4.2 Zorgvraag huisartsenpost en spoedeisende hulp 

Huisartsenpost  

In Tabel 8 wordt het aantal absolute bezoeken aan de huisartsenpost (HAP) in Tiel weergegeven in 

2018 en 2019. In 2019 bezochten 3.084 65-plussers de HAP in Tiel. Het aantal bezoeken is in 2019 

licht toegenomen ten opzichte van 2018. Het aantal bezoeken door 65-74 jarigen nam toe, terwijl het 

aantal bezoeken van 75-plussers afnam. [Bron: Registraties HAP Tiel]  

Tabel 8: Aantal bezoeken door ouderen aan huisartsenpost Tiel [Bron: Registraties HAP Tiel] 

HAP 2018 2019* 

Aantal bezoeken door 65-74 jarigen  1.765 1.876 

Aantal bezoeken door ≥75-jarigen  1.248 1.208 

Totaal 3.013 3.084 

*cijfers t/m 30 september 2019, geëxtrapoleerd naar één jaar (*1,33) 

In 2019 werd 12% van de patiënten op de HAP verwezen vanuit de spoedeisende hulp (SEH) in het 

ziekenhuis. Dit gold zowel voor 65-74 jarigen als voor 75 jarigen. [Bron: Registraties HAP Tiel] 

 

Spoedeisende Hulp  

In 2018 zijn 3.660 70-plussers (unieke patiënten) opgenomen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van 

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. In 2019 waren dit 3.524 70-plussers. De top 5 van ingangsklachten in 

2019 (voor 60-plussers) betrof: 1) extremiteitsklachten; 2) kortademigheid; 3) algehele malaise; 4) 

buikpijn; 5) vreemd gedrag. De herkomst van 60-plussers op de SEH in 2019 was: huisarts (44%), 

huisartsenpost (29%), eigen woonomgeving (20%), plaats ongeval (19%), polikliniek ziekenhuis (7%). 

[Bron: Registraties Ziekenhuis Rivierenland Tiel] 

 

Figuur 6 laat de ontwikkeling zien van de SEH-bezoeken voor inwoners (niet alleen ouderen) van de 

gemeenten Tiel en Culemborg, de regio Zuidwest-Gelderland als geheel (Rivierenland plus gemeente 

Zaltbommel) en Nederland. De grafiek toont een index met basisjaar 2015 zodat de landelijke, regionale 

en gemeentelijke cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken. De cijfers geven een toekomstprojectie 

vanaf 2017 op basis van de verwachte (beleidsarme) demografische ontwikkelingen in de gemeente. 

Inwoners van Culemborg bezoeken de SEH relatief vaak, inwoners van Tiel bezoeken de SEH relatief 

weinig. Naar verwachting blijft dit verschil in de toekomst bestaan. [Bron: RIVM Regiobeeld] 
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Figuur 6: Trends in SEH-bezoeken in Tiel, Culemborg, regio Zuidwest-Gelderland en Nederland.  
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Ingangsklachten en diagnoses huisartsenpost 

In Tabel 9 wordt de top vijf weergegeven van ingangsklachten van 65-plussers op de HAP in Tiel. 65-

74-jarigen meldden zich het vaakst op de HAP met buikpijn, gevolgd door ingangsklachten als 

urinewegproblemen, beenklachten en trauma. 75-plussers meldden zich het vaakst voor 

urinewegproblemen, gevolgd door dezelfde ingangsklachten als 65-plussers (buikpijn, beenklachten, 

trauma). Ook kortademigheid is een veel voorkomende ingangsklacht onder 75-plussers. [Bron: 

Registraties HAP Tiel]   

Tabel 9: Top vijf ingangsklachten van ouderen op de Huisartsenpost Tiel. [Bron: Registraties HAP Tiel] 

Ingangsklachten 2018 2019* 

65-74-jarigen 1 Buikpijn (158) Buikpijn (185) 

2 Wond (144) Urinewegproblemen (171) 

3 Urinewegproblemen (142) Trauma (151) 

4 Trauma (131) Beenklachten (113) 

5 Beenklachten (124) Huidklachten (104) 

≥ 75-jarigen 1 Urinewegproblemen (116) Urinewegproblemen (120) 

2 Beenklachten (105) Trauma (112) 

3 Buikpijn (104) Beenklachten (84)  

4 Trauma (96) Buikpijn (84) 

5 Geen ingangsklacht (94) Kortademigheid (81) 

*cijfers t/m 30 september 2019, geëxtrapoleerd naar één jaar (*1,33) 

In Tabel 10 wordt de top vijf van gestelde diagnoses op de HAP weergegeven voor 65-plussers. 

Ouderen meldden zich het vaakst met een wond, gevolgd door buikpijn, urineweginfecties, trauma, 

wondroos en neusbloedingen. Bij 65-74-jarigen vinden we ook emfyseem/COPD terug in de top vijf.  

Tabel 10: Top vijf gestelde diagnoses van ouderen op de Huisartsenpost Tiel. [Bron: Registraties HAP 
Tiel] 

Diagnoses 2018 2019* 

65-74-jarigen 1 Wond (93) Buikpijn (77) 

2 Buikpijn (63) Wond (72) 

3 Urineweginfectie (63) Urineweginfectie (68) 

4 Emfyseem/COPD (50) Neusbloeding (48) 

5 Wondroos (46) Urineretentie (45) 

1 Wond (70) Wond (59) 
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≥ 75-jarigen 2 Urineweginfectie (67) Urineweginfectie (59) 

3 Buikpijn (35) Buikpijn (33) 

4 Neusbloeding (34) Trauma (31) 

5 Wondroos (33) Niet gespecificeerd (31) 

*cijfers t/m 30 september 2019, geëxtrapoleerd naar één jaar (a*1,33) 

 
4.3 Chronische aandoeningen 

 

Gemiddeld rapporteert 87% van de 75-plussers in Rivierenland in 2016 minimaal één chronische 

aandoening te hebben, vergeleken met 82% voor de hele GGD-regio Gelderland-Zuid (Tabel 11). Dit 

zijn chronische aandoeningen als diabetes, migraine, hoge bloeddruk, COPD, incontinentie, rugpijn, 

artrose en nek/schouderpijn. Iets meer dan de helft van de 75-plussers van Rivierenland (55%) 

rapporteert twee of meer chronische aandoeningen, volgens de GGD Gezondheidsmonitor 2016. In 

Maasdriel rapporteren 75-plussers relatief vaak twee of meer aandoeningen (75%), tegen een relatief 

laag percentage in Buren (54%). Het aantal chronische aandoeningen op zichzelf is niet zo informatief, 

het gaat er om hoe mensen hun gezondheid ervaren en met de aandoeningen om kunnen gaan. 

Daarover meer in hoofdstuk 5.  

 
Tabel 11: Zelfgerapporteerde chronische aandoeningen onder ouderen in Rivierenland.  
[Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016]  

Minimaal één chronische aandoening 
Twee of meer chronische aandoeningen 

65-74 jarigen ≥75 jarigen 

Buren 73% 
45% 

85% 
54% 

Culemborg 78% 
46% 

90% 
57% 

Maasdriel 78% 
47% 

87% 
75% 

Neder-Betuwe 80% 
52% 

88% 
64% 

Tiel 78% 
51% 

89% 
70% 

West Betuwe 78% 
44% 

88% 
65% 

West Maas en Waal 74% 
44% 

84% 
65% 

Rivierenland (totaal) 77% 
47% 

87% 
64% 

Rivierenland (≥65 jarigen totaal) 82% 
56% 

GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 82% 
54% 

 

In Tabel 12 staat een overzicht van de meest gestelde huisartsdiagnoses (uitgedrukt per 1.000 

inwoners) in Rivierenland [Bron: ROS Wijkscan, NIVEL]. Ook wordt een prognose gegeven voor het 

aantal diagnoses in 2030 en 2040. Deze cijfers betreffen alle inwoners, dus niet alleen de oudere 
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inwoners. Alle diagnoses nemen – in meer of minder mate - toe tot 2030 en 2040 (wat samenhangt met 

vergrijzing); enkel het aantal gediagnosticeerde depressies door de huisarts blijft stabiel. Het aantal 

diagnoses voor alzheimer/dementie neemt naar verwachting het meest toe tot 2040 (+75%). [Bron: ROS 

Wijkscan, NIVEL Zorgregistraties Eerste lijn].  

Tabel 12: Meest gestelde huisartsdiagnoses in Rivierenland, per 1.000 inwoners met prognose 2019, 
2030, 2040. [Bron: ROS Wijkscan, NIVEL Zorgregistraties Eerste lijn] 

Aantal huisartsdiagnoses per 1000 
inwoners in Rivierenland 

2019 2030 2040 % 
veranderi

ng 

Verhoogde bloeddruk  159,6 179,4 186,9 + 17% 

Artrose 64,1 75,8 81,1 + 27% 

Diabetes mellitus  59,5 68,1 71,6 + 20% 

Chronische bronchitis, emfyseem, COPD  33,2 37,9 40,1 + 21% 

Doofheid  32,5 39 42,5 + 31% 

Depressie  25,1 24,5 24,2 0% 

Perifere ziekten van de slagaderen  24,8 28,5 30,1 + 21% 

Angina Pectoris  24,1 29,5 32,1 + 33% 

Osteoporose  22,7 27,6 29,9 + 32% 

Hartritmestoornissen  20,8 25,9 28,6 + 38% 

Cerebrovasculair accident  15,8 19,2 21,1 + 34% 

Acuut myocardinfarct  11,8 13,9 14,8 + 25% 

Decompensatio cordis  11,6 15,5 18,2 + 57% 

Urine-incontinentie  10,9 12,7 13,9 + 28% 

Dementie/alzheimer  4,7 6,7 8,2 + 75% 
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Figuur 7: Meest gestelde huisartsdiagnoses in Rivierenland, per 1.000 inwoners met prognose 2019, 

2030, 2040. [Bron: ROS Wijkscan, NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn] 
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In figuur 8 t/m 13 wordt per aandoening en per gemeente weergegeven hoe het aantal 

huisartsdiagnoses naar verwachting stijgt tot 2030 en 2040. Ook wordt een vergelijking gemaakt met 

het aantal gestelde huisartsdiagnoses voor Rivierenland (‘gemeenten totaal’), provincie Gelderland en 

Nederland. De cijfers hebben betrekking op alle inwoners en niet alleen op ouderen. [Bron: ROS 

Wijkscan, NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn] 

Opvallend is dat in vergelijking met de andere gemeenten in Rivierenland, in gemeente Neder-Betuwe 

de minste huisartsdiagnoses worden gesteld voor verhoogde bloeddruk, artrose, diabetes mellitus, 

COPD, doofheid en depressie. Dat komt wellicht doordat Neder-Betuwe een relatief jonge bevolking 

heeft. Verder valt op dat in de gemeenten met grote steden (zoals Culemborg en Tiel), het aantal 

huisartsdiagnoses voor deze aandoeningen de komende jaren harder stijgt dan in andere gemeenten, 

wat wellicht samenhangt met het relatief hoge aantal kwetsbare ouderen (Tabel 3), en de te verwachten 

vergrijzing in deze gemeenten (Tabel 1).    

  

Figuur 8: Prognose aantal huisartsdiagnoses (per 1.000 inwoners) voor verhoogde bloeddruk (ICPC-

codes K85-K87) in Rivierenland 
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Figuur 9: Prognose aantal huisartsdiagnoses (per 1.000 inwoners) voor artrose (ICPC-codes L89-L91) 

in Rivierenland 
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Figuur 10: Prognose aantal huisartsdiagnoses (per 1.000 inwoners) voor diabetes (ICPC-code T90) in 

Rivierenland 
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Figuur 11: Prognose aantal huisartsdiagnoses (per 1.000 inwoners) voor COPD (ICPC-codes R91, R95) 

in Rivierenland 
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Figuur 12: Prognose aantal huisartsdiagnoses (per 1.000 inwoners) voor doofheid (ICPC-codes H84-

H86) in Rivierenland 
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Figuur 13: Prognose aantal huisartsdiagnoses (per 1.000 inwoners) voor depressie (ICPC-code P76) in 

Rivierenland 
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4.4 Verpleging & Verzorging Intramuraal 

Tabel 13 geeft inzicht in de instroom in verpleeg- en verzorgingshuizen van Santé Partners (Wlz) en 

Zorgcentra De Betuwe (Wlz en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) samen) in 2018 en 2019, uitgesplitst 

naar leeftijd (65-74 jarigen en ≥75 jarigen). SZR heeft geen cijfers beschikbaar m.b.t. de instroom (alleen 

bedbezetting, zie Tabel 12). Voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) waren in 2019 gemiddeld 42 

bedden per maand bezet bij SZR. Santé Partners biedt geen GRZ aan.  

Tabel 13: Instroom in verpleeg- en verzorgingshuizen van Santé Partners en Zorgcentra De Betuwe in 
2018 en 2019 [Bron: Registraties] 

Instroom in verpleeg- en verzorgingshuizen 2018 2019* 

Santé Partners - Aantal opnames 65-74 jarigen (Wlz) 4 2 

Santé Partners - Aantal opnames ≥75 jarigen (Wlz) 40 29 

Zorgcentra De Betuwe - Aantal opnames 65-74 jarigen (Wlz en GRZ) 52 56 

Zorgcentra De Betuwe - Aantal opnames ≥75 jarigen (Wlz en GRZ) 246 268 

*cijfers t/m 30 september 2019, geëxtrapoleerd naar één jaar (*1,33) 

Tabel 14 geeft inzicht in de financiering van inwoners (intramuraal) in verpleeg- en verzorgingshuizen 

in 2018 en 2019 via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het aantal patiënten dat gefinancierd is door Wlz is 

in 2019 gestegen ten opzichte van 2018.  

Tabel 14: Financiering in verpleeg- en verzorgingshuizen via Wlz [Bron: Registraties] 

Aantal patiënten/bedden intramuraal gefinancierd via Wlz 2018 2019 

Santé Partners [patiënten] 133 163a 

Zorgcentra De Betuwe [patiënten] 563 713a 

SZR [bedden] 440 451b 

acijfers t/m 30 september 2019, geëxtrapoleerd naar één jaar (*1,33); bgemiddelde van cijfers t/m 31 
oktober 2019 

 

Zorgzwaarte Verpleging en Verzorging  

Tabel 15 geeft inzicht in zorgprofielen van de inwoners van verpleeg- en verzorgingshuizen van Santé 

Partners en Zorgcentra De Betuwe (SZR geen cijfers beschikbaar). Deze zorgprofielen worden alleen 

afgegeven in de Wlz en geven een indicatie voor de zorgzwaarte, waarbij:  

 VV04: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 

 VV05: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 

 VV06: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 

 VV07: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op begeleiding 
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 VV08: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op verzorging/verpleging  

 VV09: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 

 
Tabel 15: Zorgprofielen in VVT-instellingen [Bron: Registraties] 

Zorgprofielen in 
VVT-instellingen 

2018  

Santé Partners 

2018 
Zorgcentra De 
Betuwe 

2019  

Santé Partnersa 

2019 
Zorgcentra De 
Betuwea 

VV4  65-74 jarigen 0 9 0 16 

 ≥75 jarigen 1 95 1 105 

VV5 65-74 jarigen 11 17 9 28 

 ≥75 jarigen 115 234 140 296 

VV6 65-74 jarigen - 20 - 25 

 ≥75 jarigen - 108 - 135 

VV7 65-74 jarigen 2 5 4 9 

 ≥75 jarigen 8 42 12 51 

VV8 65-74 jarigen 0 2 0 7 

 ≥75 jarigen 1 3 1 7 

VV9 65-74 jarigen - 1 - 1 

 ≥75 jarigen - 5 - 12 

acijfers t/m 30 september 2019, geëxtrapoleerd naar één jaar (*1,33) 

 

Tabel 16 geeft de ontwikkeling weer van het percentage inwoners wat gebruik maakt van 

zorgzwaartepakketten verpleging en verzorging, in 2019, en de te verwachten percentages in 2025 en 

2030, voor zorgzwaartepakket VV 4 t/m 8 in de regio Zuidwest-Gelderland (Rivierenland plus gemeente 

Zaltbommel), waarbij:  

 VV4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging 

 VV5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 

 VV6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 

 VV7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op begeleiding 

 VV8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de 

nadruk op verzorging/verpleging  

In Figuur 14 worden deze cijfers gepresenteerd in een grafiek. Er wordt een toename verwacht in 

gebruik van alle zorgzwaartepakketten tot 2030. [Bron: RIVM Regiobeeld] 
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Tabel 16: Percentage inwoners in de regio Zuidwest-Gelderland wat gebruik maakt van 
Zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging (VV4 t/m VV10) in 2019, 2025 en 2030.  
[Bron: RIVM Regiobeeld] 

 VV4 VV5 VV6 VV7 VV8 

2019 0,15 0,32 0,18 0,07 0,02 

2025 0,18 0,39 0,21 0,08 0,02 

2030 0,22 0,48 0,25 0,10 0,02 

 

 

Figuur 14: Percentage inwoners in de regio Zuidwest-Gelderland wat gebruik maakt van 

Zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging (VV4 t/m VV10) in 2019, 2025 en 2030.  

 

Ook in een rapport van Prismant wordt een prognose gegeven van de zorgzwaarte verpleging en 

verzorging tussen 2017 en 2040, welke naar verwachting stijgt met 128% tot 2040, op basis van het 

aantal cliënturen per zorgzwaartepakket (Figuur 15). [Bron: Rapport Personele ontwikkelingen V&V 

regio Rivierenland, Toekomstverkenning en Dialoog, 18 februari 2020, Prismant, Vektis, Primos]  
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Figuur 15: Prognose zorggebruik regio Rivierenland in de periode 2017 – 2040 [Bron: Rapport Prismant, 

Vektis, Primos] 

 

Eerstelijnsverblijf 

In Tabel 17 staat het aantal eerstelijnsverblijf-opnames weergegeven, in Tabel 18 wordt gespecificeerd 

van waaruit deze mensen instromen. [Bron: Registraties Santé Partners, SZR en Zorgcentra De 

Betuwe]  

Tabel 17: Aantal eerstelijnsverblijf-opnames [Bron: Registraties Santé Partners, SZR en Zorgcentra De 
Betuwe] 

Eerstelijnsverblijf 2017 2018 2019 

Hoog- en laagcomplex 231 230* 169 

Palliatieve Thuiszorg 44 80 85 

*inclusief Van der Valk Care 

Tabel 18: Verdeling eerstelijnsverblijf-opnames [Bron: Registraties Santé Partners, SZR en Zorgcentra 
De Betuwe] 

Eerstelijnsverblijf 2017 2018 2019 

Hoogcomplex 75% 61% 79% 

Laagcomplex 25% 39% 21% 
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Tabel 19 en 20 presenteren cijfers m.b.t. de instroom en uitstroom. De meeste mensen stromen in vanuit 

huis, gevolgd door het ziekenhuis. Na ELV-ontslag gaat het grootste deel van de mensen terug naar 

huis (66% in 2019); 16% wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Hier lijkt een 

verschuiving plaats te vinden; in 2017 stroomde nog 25% uit naar een verpleeg- of verzorgingshuis.  

Tabel 19: Instroom naar eerstelijnsverblijf. [Bron: Registraties Santé Partners, SZR en Zorgcentra De 
Betuwe] 

Instroom vanuit 2017  2018  2019  

Thuis 50% 56% 55% 

Ziekenhuis  38% 32% 28% 

Ziekenhuis (SEH) 6% 3% 1% 

GRZ 2% 4% 7% 

HAP - 3% 2% 

 

Tabel 20: Uitstroom na ontslag eerstelijnsverblijf. [Bron: Registraties Santé Partners, SZR en Zorgcentra 
De Betuwe] 

Uitstroom na ontslag 2017  2018  2019  

Thuis 58% 58% 66% 

Opname verpleeg- of 
verzorgingshuis 

25% 15% 16% 

Overleden 8% 6% 10% 

(her)opname ziekenhuis 3% 4% 7% 

GRZ 3% 4% 2% 

 

De gemiddelde opnameduur ELV (hoog- en laagcomplex) was in 2019, gemiddeld 35 dagen. In 2018 

was dit 25 dagen; in 2017 was dit 39 dagen.  

4.5 Verpleging & Verzorging Extramuraal (thuiszorg) 

Tabel 21 geeft inzicht in het aantal ouderen dat thuiszorg ontvangt via Santé Partners, Zorgcentra de 

Betuwe en SZR. Bij Santé Partners en SZR is een lichte daling te zien van het aantal ouderen dat 

thuiszorg ontvangt via deze organisaties; bij Zorgcentra De Betuwe is een lichte stijging te zien. 

Opgeteld lijken er in 2019 wat minder mensen thuiszorg te ontvangen dan in 2018 (-5%). Op basis van 

het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen, verwachten we juist een toename van het aantal 

mensen dat thuiszorg ontvangt, zoals de cijfers van CBS laten zien (Tabel 22). Jaarlijkse monitoring is 

nodig om hier conclusies aan te verbinden. Mogelijk laten andere thuiszorgaanbieders in Rivierenland 

juist wel een stijging zien, of maken cliënten andere keuzes (al dan niet door veranderd beleid), 

bijvoorbeeld dat een hogere eigen bijdrage leidt tot minder gebruik van thuiszorg. [Bron: Registraties] 
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Tabel 21: Aantal ouderen woonachtig in Rivierenland dat thuiszorg ontvangt via Santé Partners, 
Zorgcentra De Betuwe en SZR. [Bron: Registraties] 

Thuiszorg 2018 2019 

Santé Partners – aantal 65-74 jarigen met thuiszorg  546 463a 

Santé Partners – aantal ≥75 jarigen met thuiszorg  888 825a 

Zorgcentra De Betuwe – aantal 65-74 jarigen met thuiszorg  46 59a 

Zorgcentra De Betuwe – aantal ≥75 jarigen met thuiszorg  217 276a 

SZR – aantal ≥65 jarigen met thuiszorg 132 105b 

Totaal  1.829 1.740 

acijfers t/m september 2019, geëxtrapoleerd naar één jaar (*1,33); bgemiddelde cijfers per maand t/m 
november 2019 

Onderstaande tabellen 22 t/m 25 tonen het aantal WMO-cliënten in Rivierenland in 2018 (gemiddelde 

van eerste half jaar en tweede half jaar) en in de eerste helft van 2019. Er zijn verschillende tabellen, 

één voor elk type maatwerkarrangement: totaal, ondersteuning thuis, hulp bij huishouden, hulpmiddelen 

en diensten. [Bron: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein – Wet maatschappelijke ondersteuning 

(CBS)] 

Het aantal WMO-cliënten in Rivierenland is in 2019 gestegen met 5% ten opzichte van 2018 (Tabel 22). 

In de meeste gemeenten is het totaal aantal WMO-cliënten in 2019 gestegen ten opzichte van 2018, 

voor zowel de groep 60-74-jarigen als de groep van 75 jaar en ouder. 

Tabel 22: WMO-cliënten in Rivierenland in 2018 en eerste helft 2019.  

[Bron: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, CBS] 

Aantal WMO-cliënten totaal  60-74 jarigen ≥75 jarigen 

2018 2019 2018 2019 

Buren 210* 210 335* 355 

Culemborg 140 170 333 360 

Maasdriel 228 245 603 625 

Neder-Betuwe 233 240 508 510 

Tiel 643 685 1098 1140 

West Betuwe - - - - 

West Maas en Waal - 100** - 300** 

Totaal  1.454 1.550 2.877 2.990 

% verschil 2019 t.o.v. 2018 +6% +4% 

60+ totaal 2018 2019 

Totaal   4.331 4.540 

% verschil 2019 t.o.v. 2018 +5% 

*alleen 2e halfjaar; **vergelijking zonder West Maas en Waal 
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Het aantal WMO-cliënten met ondersteuning thuis (zoals begeleiding, persoonlijke verzorging, 

kortdurend verblijf) in Rivierenland is in 2019 gestegen met 5% ten opzichte van 2018 (Tabel 23). Het 

aantal WMO-cliënten met ondersteuning thuis bleef in Buren en Neder-Betuwe ongeveer gelijk in 2019 

ten opzichte van 2018. In Culemborg zijn er 15 WMO-cliënten tussen 60 en 74 jaar méér in 2019 dan 

in 2018. In Maasdriel is een afname van het aantal 75-plussers dat ondersteuning thuis ontvangt te zien 

(55 in 2019 ten opzichte van 63 in 2018). In Tiel zijn in 2019 110 60-74-jarigen die ondersteuning thuis 

ontvangen, 12 meer dan in 2018. [Bron: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, CBS] 

 

Tabel 23: WMO-cliënten met ondersteuning thuis in Rivierenland in 2018 en eerste helft 2019 [Bron: 

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, CBS] 

Aantal WMO-cliënten met 

ondersteuning thuis 

60-74 jarigen ≥75 jarigen 

2018 2019 2018 2019 

Buren 35* 35 35* 40 

Culemborg 40 55 53 55 

Maasdriel 38 40 63 55 

Neder-Betuwe 30 30 33 35 

Tiel 98 110 78 75 

West Betuwe - - - - 

West Maas en Waal - 45** - 55** 

Totaal  241 270 262 260 

% verschil 2019 t.o.v. 2018 +12% -1% 

60+ totaal 2018 2019 

Totaal   503 530 

% verschil 2019 t.o.v. 2018 +5% 

*alleen 2e halfjaar; **vergelijking zonder West Maas en Waal 

Het aantal WMO-cliënten met hulp bij het huishouden is in alle gemeenten gestegen in 2019 ten 

opzichte van 2018, voor zowel 60-74 jarigen als voor 75-plussers (Tabel 24). Gemiddeld is het aantal 

WMO-cliënten met hulp in het huishouden in 2019 gestegen met 9% ten opzichte van 2018.  

Tabel 24: WMO-cliënten met hulp bij het huishouden in Rivierenland in 2018 en eerste helft 2019 [Bron: 

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, CBS] 

Aantal WMO-cliënten met hulp bij 

het huishouden 

60-74 jarigen ≥75 jarigen 

2018 2019 2018 2019 

Buren 105* 105 225* 245 

Culemborg 113 140 300 330 

Maasdriel 120 135 340 355 

Neder-Betuwe 95 105 265 285 

Tiel 208 255 408 430 



Mura Zorgadvies | Regiobeeld Ouderen Rivierenland – Onderdeel van ‘Samen… Oud in Rivierenland’ 

34 

 

West Betuwe - - - - 

West Maas en Waal - 70 - 275 

Totaal** 641 740 1.538 1.645 

% verschil 2019 t.o.v. 2018 +15% +7% 

60+ totaal 2018 2019 

Totaal   2.179 2.385 

% verschil 2019 t.o.v. 2018 +9% 

*alleen 2e halfjaar; **vergelijking zonder West Maas en Waal 

Het aantal WMO-cliënten met hulpmiddelen en diensten (zoals vervoersdiensten, rolstoelen) is ook licht 

gestegen in een jaar tijd (Tabel 25), al zijn deze cijfers niet voor alle gemeenten beschikbaar. Alleen in 

Neder-Betuwe nam het aantal WMO-cliënten ouder dan 75 met hulpmiddelen enigszins af in 2019 ten 

opzichte van 2018. [Bron: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, CBS] 

Tabel 25: WMO-cliënten met hulpmiddelen en diensten in Rivierenland in 2018 en eerste helft 2019, 

absolute aantallen [Bron: Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, CBS] 

Aantal WMO-cliënten met 

hulpmiddelen en diensten 

60-74 jarigen ≥75 jarigen 

2018 2019 2018 2019 

Buren 135* 135 155* 165 

Culemborg 0 - 40* 35 

Maasdriel 160 170 443 460 

Neder-Betuwe 178 185 360 345 

Tiel 553 585 963 1000 

West Betuwe - - - - 

West Maas en Waal - 30 - 55 

Totaal  1.026 1.075 1.961 2.005 

% verschil 2019 t.o.v. 2018 +5% +2% 

60+ totaal 2.018 2.019 

Totaal   2.987 3.080 

% verschil 2019 t.o.v. 2018 +3% 

*alleen 2e halfjaar; **vergelijking zonder West Maas en Waal 
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5. Gezondheid en leefstijl 

In dit hoofdstuk wordt de gezondheidssituatie van oudere inwoners van Rivierenland geschetst aan de 

hand van indicatoren als ervaren gezondheid, kwetsbaarheid en ervaren regie over het eigen leven. 

Ook worden leefstijlindicatoren gepresenteerd zoals overgewicht en bewegen. Er wordt gebruik 

gemaakt van zelf gerapporteerde cijfers van GGD Gelderland Zuid (2016).  

 

5.1 Ervaren gezondheid, regie en sociaaleconomische status 

De ervaren gezondheid van 65-74 jarigen ligt hoger dan die van 75-plussers (Tabel 26). De ervaren 

gezondheid van 65-74 jarigen ligt relatief hoog in Neder-Betuwe (73% van de 65-74 jarigen classificeert 

zijn eigen gezondheid als goed of zeer goed) en relatief laag in Tiel en Maasdriel (67% van de 65-74 

jarigen classificeert zijn eigen gezondheid als goed of zeer goed). Voor de 75-plussers liggen deze 

percentages relatief hoog in gemeente West Betuwe (59%) en relatief laag in Maasdriel, Neder-Betuwe 

en West Maas en Waal (46%).  

 

Tabel 26: Ervaren gezondheid onder ouderen in Rivierenland [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016] 
Ervaren gezondheid goed of zeer goed 65-74 jarigen ≥75 jarigen 
Buren 70% 54% 
Culemborg 69% 54% 
Maasdriel 67% 46% 
Neder-Betuwe 73% 46% 
Tiel 67% 50% 
West Betuwe 71% 59% 
West Maas en Waal 71% 46% 
Rivierenland (totaal) 70% 51% 
Rivierenland (≥65 jarigen totaal) 61% 
GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 62% 
Nederland (≥65 jarigen totaal) 62% 

 

In gemeente Maasdriel geeft 30% van de 75-plussers aan onvoldoende regie te voelen over het eigen 

leven (Tabel 27). Regie over eigen leven heeft betrekking op de mate waarin iemand het gevoel heeft 

controle te hebben over veranderingen die plaatsvinden in zijn of haar leven. In West Betuwe is dit 

percentage maar 16% voor 75-plussers.  

 

Er lijkt een samenhang tussen ervaren gezondheid en ervaren regie over het eigen leven. In gemeenten 

waar men de gezondheid ervaart als goed of zeer goed, ervaart men minder vaak onvoldoende regie 

over het eigen leven, zoals in de gemeente West Betuwe, Buren en Culemborg. In gemeente Maasdriel 

is het percentage 75-plussers dat de eigen gezondheid ervaart als goed of zeer goed relatief laag (46%), 

wat samenhangt met een relatief hoog percentage 75-plussers dat onvoldoende regie over het eigen 

leven ervaart (30%).  
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Tabel 27: Regie over het eigen leven onder ouderen in Rivierenland [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 
2016] 

Onvoldoende regie eigen leven 65-74 jarigen ≥75 jarigen 
Buren 10% 19% 
Culemborg 14% 21% 
Maasdriel 10% 30% 
Neder-Betuwe 12% 28% 
Tiel 12% 21% 
West Betuwe 11% 16% 
West Maas en Waal 10% 20% 
Rivierenland (totaal) 11% 22% 
Rivierenland  (≥65 jarigen totaal) 17% 
GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 14% 

 

 

Figuur 16 presenteert percentages van de bevolking van 20 jaar en ouder in de gemeenten Tiel en 

Culemborg dat regie over het eigen leven heeft. De cijfers worden vergeleken met de regio Zuidwest-

Gelderland (Rivierenland plus gemeente Zaltbommel). De cijfers geven een (beleidsarme) 

toekomstprojectie vanaf 2017 op basis van de verwachte demografische ontwikkelingen. [Bron: 

Regiobeeld, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 van GGD, CBS en RIVM]  

 

Figuur 16: Trends in regie over het eigen leven in Tiel, Culemborg, regio Zuidwest-Gelderland en 

Nederland.  
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In Tabel 28 staat het percentage 65-plussers met een lage sociaaleconomische status. De 

sociaaleconomische status is gebaseerd op inkomen en opleiding. In Rivierenland leven gemiddeld 

meer ouderen met een laag sociaaleconomische status (39%) vergeleken met de GGD-regio 

Gelderland Zuid (34%). In de gemeenten Culemborg en Neder-Betuwe leven relatief veel 65-74 jarigen 

met een lage sociaaleconomische status, in de gemeenten Neder-Betuwe en West Maas en Waal leven 

relatief veel 75-plussers met een lage sociaaleconomische status. De sociaaleconomische status hangt 

deels samen met de ervaren gezondheid, maar opvallend is het relatief hoge aantal 65-74 jarigen met 

een lage sociaaleconomische status in Neder-Betuwe, terwijl ook een relatief hoog aantal 65-74 jarigen 

in Neder-Betuwe de gezondheid bestempelt als goed of zeer goed. Ook in gemeenten met een relatief 

hoog aantal 75-plussers met een lage sociaaleconomische status (Maasdriel, Neder-Betuwe en West 

Maas en Waal) leven meer 75-plussers die hun gezondheid ervaren als ‘goed of zeer goed’. [Bron: GGD 

Gezondheidsmonitor 2016] 

 

Tabel 28: Percentage 65-plussers met een lage sociaaleconomische status [Bron: GGD 
Gezondheidsmonitor 2016] 

 65-74 jarigen ≥75 jarigen 
Buren 27% 36% 
Culemborg 30% 41% 
Maasdriel 26% 52% 
Neder-Betuwe 33% 59% 
Tiel 26% 50% 
West Betuwe 27% 46% 
West Maas en Waal 27% 58% 
Rivierenland (totaal) 28% 49% 
Rivierenland  (≥65 jarigen totaal) 39% 
GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 34% 

 

 

5.2 Vallen 

Van de 65-74 jarigen in Rivierenland geeft 17% aan de afgelopen 3 maanden ten val te zijn gekomen; 

van de 75-plussers is dit 29% (Tabel 29). [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016] 

Tabel 29: Vallen onder ouderen in Rivierenland [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016] 

Vallen (gevallen in afgelopen 3 maanden) 65-74 jarigen ≥75 jarigen 
Buren 18% 29% 
Culemborg 20% 28% 
Maasdriel 13% 29% 
Neder-Betuwe 18% 31% 
Tiel 19% 26% 
West Betuwe 16% 33% 
West Maas en Waal 12% 27% 
Rivierenland (totaal) 17% 29% 
Rivierenland  (≥65 jarigen totaal) 23% 
GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 21% 
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5.3 Eenzaamheid 

In Maasdriel en Tiel wonen relatief veel ouderen die rapporteren (zeer) ernstig eenzaam te zijn (Tabel 

30). Opvallend is dat in West Betuwe en West Maas en Waal relatief weinig (zeer) ernstige eenzaamheid 

voorkomt onder 65-74-jarigen (5%), maar relatief veel (zeer) ernstige eenzaamheid voorkomt onder 75-

plussers (14%). [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016] 

Tabel 30: (Zeer) ernstige eenzaamheid onder ouderen in Rivierenland [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 
2016] 

(Zeer) ernstige eenzaamheid 65-74 jarigen ≥75 jarigen 
Buren 6% 9% 
Culemborg 6% 9% 
Maasdriel 10% 13% 
Neder-Betuwe 7% 5% 
Tiel 11% 10% 
West Betuwe 5% 14% 
West Maas en Waal 5% 14% 
Rivierenland (totaal) 7% 11% 
Rivierenland (≥65 jarigen totaal) 9% 
GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 9% 
Nederland 10% 

 

 

5.4 Leefstijl 

In regio Rivierenland kampt één vijfde van de 65-74 jarigen met obesitas, volgens cijfers van de GGD 

Gezondheidsmonitor 2016 (Tabel 31). Voor de 75-plussers is dit 17%. Het percentage ouderen in 

Rivierenland met overgewicht varieert van 55% tot 70% per gemeente; het percentage met obesitas 

varieert van 15% tot 27% per gemeente. In Maasdriel en Neder-Betuwe wonen relatief veel ouderen 

met overgewicht en obesitas. [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016] 

Tabel 31: Overgewicht en obesitas onder ouderen in Rivierenland. [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 
2016] 

Overgewicht1 / obesitas2 65-74 jarigen ≥75 jarigen 
Buren 62% 

20% 
57% 
16% 

Culemborg 56% 
18% 

55% 
15% 

Maasdriel 70% 
27% 

62% 
18% 

Neder-Betuwe 73% 
23% 

70% 
20% 

Tiel 64% 
18% 

59% 
17% 

West Betuwe 64% 
19% 

56% 
15% 

West Maas en Waal 61% 
18% 

63% 
16% 

Rivierenland (≥65 jarigen totaal) 62% 
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19% 
GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 61% 

17% 
Nederland (≥65 jarigen totaal) 59% 

17% 
1Overgewicht: BMI ≥ 25, 2Obesitas: BMI ≥ 30  

Om een gezond gewicht te behouden, is het belangrijk om geen overgewicht te hebben, maar ook 

belangrijk om geen ondergewicht te hebben. Helaas is er ook een groep ouderen die ongewenst afvalt, 

wat een indicatie kan zijn voor ondervoeding. In Tabel 32 staat het percentage ouderen dat in de 

afgelopen 6 maanden ongewenst is afgevallen. Dit komt vaker voor onder 75-plussers dan voor 65-74 

jarigen. Onder 75-plussers varieert het percentage ouderen dat ongewenst is afgevallen in de afgelopen 

6 maanden van 5% in Culemborg tot 12% in West Betuwe. Gemiddeld is in Rivierenland 8% van de 75-

plussers ongewenst afgevallen in de afgelopen zes maanden. [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016] 

Tabel 32: Ongewenst gewichtsverlies onder ouderen in Rivierenland. [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 
2016] 

Ongewenst afgevallen in afgelopen 6 
maanden 

65-74 jarigen ≥75 jarigen 

Buren 2% 7% 
Culemborg 6% 5% 
Maasdriel 5% 7% 
Neder-Betuwe 4% 10% 
Tiel 6% 9% 
West Betuwe 4% 12% 
West Maas en Waal 6% 8% 
Rivierenland (totaal) 5% 8% 
Rivierenland (≥65 jarigen totaal) 7% 
GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 6% 

 

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen betekent 5 dagen per week tenminste 30 minuten matig 

intensief bewegen. Van de 65-74-jarigen in Rivierenland voldoet gemiddeld 79% aan de Nederlandse 

Norm Gezond Bewegen, van de 75-plussers in Rivierenland voldoet gemiddeld 53% aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen. [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016]  

Tabel 33: Nederlandse Norm Gezond Bewegen onder ouderen in Rivierenland [Bron: GGD 
Gezondheidsmonitor 2016] 

Voldoet aan Nederlandse Norm Gezond 
Bewegen* 

65-74 jarigen ≥75 jarigen 

Buren 80% 53% 
Culemborg 79% 61% 
Maasdriel 75% 51% 
Neder-Betuwe 77% 49% 
Tiel 78% 54% 
West Betuwe 81% 52% 
West Maas en Waal 82% 52% 
Rivierenland (totaal) 79% 53% 
Rivierenland (≥65 jarigen totaal) 66% 
GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 71% 

*5 dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen 
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6. Arbeidsmarkt gezondheidszorg 

In dit hoofdstuk wordt de arbeidsmarkt voor eerstelijns gezondheidszorg in Rivierenland beschreven in 

Rivierenland. Er worden cijfers gepresenteerd m.b.t. werkdruk, instroom en uitstroom van eerstelijns 

zorgpersoneel in regio Rivierenland en Zuidwest-Gelderland (Regio Nijmegen en Rivierenland).  

6.1 Ervaren werkdruk in de eerste lijn 

Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en Prismant onderzochten 

de werkdruk in de huisartsenzorg. In de Nivel huisartsenpraktijk-enquête werd gevraagd: “Hoe hoog 

schat u voor de volgende functies de huidige werkdruk in uw praktijk in?”. Men kon per functie 

antwoorden “laag”, “gemiddeld” of “hoog”. Van de huisartsenpraktijken in arbeidsmarktregio Zuidwest-

Gelderland (regio Nijmegen en Rivierenland), ervaart 77% een hoge werkdruk voor huisartsen (landelijk 

gemiddelde: 86%), 69% een hoge werkdruk voor doktersassistenten (gelijk aan het landelijk 

gemiddelde), 32% een hoge werkdruk voor POH (landelijk gemiddelde: 38%), en 23% een hoge 

werkdruk voor POH-GGZ (landelijk gemiddelde: 28%). Een groot deel van de prakijken heeft (sterk) te 

maken met piekbelasting. 49% van de huisartsenpraktijken in Zuidwest-Gelderland ervaart een te zware 

werklast en 34% een te grote complexiteit van de werkzaamheden. 61% geeft aan dat het werk niet 

afkomt, en 64% geeft aan dat het een probleem is wanneer een collega ziek uitvalt. [Bron: Rapport 

Balans in Vraag en Aanbod Huisartsenzorg, NIVEL 2018; Factsheet Huisartsenzorg in de 

arbeidsmarktregio Zuid-West Gelderland, NIVEL/Prismant 2019] 

6.2 Prognose arbeidsmarkt huisartsenpraktijk 

Praktijken in Zuidwest-Gelderland rapporteren met name een (groot) tekort aan doktersassistenten en 

in mindere mate een tekort aan huisartsen te verwachten. Deze verwachting wordt ondersteund door 

prognoses van NIVEL/Prismant. Voor huisartsen wordt zelfs een flinke toename voorspeld door 

NIVEL/Prismant. Vergeleken met andere regio’s, is in regio Zuidwest-Gelderland de gemiddelde 

instroom van huisartsen tot 2028 aan de hoge kant, en de uitstroom (gebaseerd op het aantal huisartsen 

van 55 jaar en ouder) aan de lage kant. Dat maakt dat de gemiddelde netto instroom relatief hoog ligt 

in Zuidwest-Gelderland. Ondanks dat de zorgvraag in Zuidwest-Gelderland toeneemt, is er dus een 

overschot aan huisartsen te verwachten in Zuidwest-Gelderland. Drie van de vijf praktijken kon in de 

afgelopen vijf jaar tijdelijk geen patiënten meer aannemen vanwege capaciteitsproblemen. Twee van 

de drie praktijken verwacht dit voor de komende vijf jaar. NIVEL en Prismant concluderen in hun 

factsheet dat gericht beleid nodig lijkt om huisartsen en de ondersteunende professionals te binden aan 

de regio.  

[Bronnen: Rapport ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’ (Utrecht: NIVEL/Prismant, 2019); 

Factsheet ‘Huisartsenzorg in de arbeidsmarktregio Zuidwest-Gelderland’ (Utrecht: NIVEL/Prismant, 

2019]  
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6.3 Prognose arbeidsmarkt verzorgenden en verpleegkundigen 

Het aantal oudere werknemers in de zorg in Rivierenland is relatief hoog (35% ouder dan 50 jaar, in 

Nederland gemiddeld 25% ouder dan 50 jaar). De beroepsbevolking daalt met 3,3% tussen 2018 en 

2030. Als het aandeel werknemers in de zorg gelijk blijft, betekent dat een afname van het aantal 

zorgmedewerkers, nog los van de toenemende vraag. Momenteel zijn er in regio Rivierenland 

personeelstekorten onder verzorgenden IG, (gespecialiseerd) verpleegkundigen en in de GGZ. [Bron: 

Regiobeeld Rivierenland 2030, Menzis] 

Uit een prognose van Prismant blijkt dat er in 2022 een tekort is aan helpenden van kwalificatieniveau 

2 en verzorgenden niveau 3, in totaal 380 personen (wanneer de functiemix uit 2017 aangehouden 

wordt). [Bron: Personele ontwikkelingen V&V regio Rivierenland, Toekomstverkenning en Dialoog, 18 

februari 2020, Prismant, Vektis, Primos] 

 

Figuur 17: Arbeidsmarktprognose 2022 regio Rivierenland bij gelijkblijvende functiemix [Bron: Prismant, 
Vektis, Primos] 

Wanneer de beoogde functiemix voor 2022 wordt gebruikt voor de prognose (op basis van de 

aangeleverde kwaliteitsplannen van de V&V-organisaties bij het Zorgkantoor), wordt een tekort van 318 

personen voorspeld voor 2020 (Figuur 18). Deze tekorten worden verwacht bij de helpenden en 

zorghulpen.   
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Figuur 18: Arbeidsmarktprognose 2022 regio Rivierenland op basis van de aangeleverde 
kwaliteitsplannen. [Bron: Prismant, Vektis, Primos] 

 

6.4 Vergrijzing in de zorg 

Figuur 19 toont het percentage van 55-plussers in de totale groep van werkenden per zorgsector tussen 

2011 en 2018. Dit is een indicator voor vergrijzing in de zorg. De cijfers worden weergegeven voor de 

arbeidsmarktregio Zuidwest-Gelderland (Regio Nijmegen en Rivierenland) [Bron: Regiobeeld, AZWInfo] 

 

Figuur 19: Ontwikkeling percentage 55-plussers t.o.v. totale groep werkenden in de zorg, 
arbeidsmarktregio Zuidwest-Gelderland. [Bron: Regiobeeld, AZWInfo] 
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6.5 Mantelzorg 

Figuur 20 laat de ontwikkeling van het mantelzorgpotentieel zien in Culemborg, Tiel en de regio 

Zuidwest-Gelderland (Rivierenland plus gemeente Zaltbommel). Het mantelzorgpotentieel wordt 

uitgedrukt als het aantal 50- tot 65-jarigen per 85-plussers. De cijfers geven een toekomstprojectie vanaf 

2017 op basis van de verwachte (beleidsarme) demografische ontwikkelingen in de gemeente. Het 

mantelzorgpotentieel in regio Zuidwest-Gelderland daalt de komende jaren, maar blijft hoger dan 

gemiddeld in Nederland. Het mantelzorgpotentieel per gemeente is minder relevant, aangezien 

mantelzorgers ook in een andere gemeente mantelzorg kunnen verlenen [Bron: RIVM Regiobeeld, 

Primos-prognose, ABF Research] 

 

 

Figuur 20: Trends in mantelzorgpotentieel in Tiel, Culemborg, regio Zuidwest-Gelderland en Nederland. 
[Bron: RIVM Regiobeeld, Primos-prognose, ABF Research] 

In Tabel 34 staat het percentage ouderen in Rivierenland wat mantelzorg ontving in 2016 

(zelfgerapporteerd). Van de 75-plussers in Rivierenland ontving gemiddeld 28% mantelzorg in de 

afgelopen twaalf maanden; van de 65-74 jarigen is dit gemiddeld 7% (Tabel 34), meer dan gemiddeld 

in GGD-regio Gelderland Zuid en Nederland. [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016] 
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Tabel 34: Percentage ouderen in Rivierenland wat mantelzorg ontving in de afgelopen twaalf maanden 
[Bron: GGD Gezondheidsmonitor 2016] 

Mantelzorg ontvangen 65-74 jarigen ≥75 jarigen 
Buren 9% 24% 
Culemborg 8% 26% 
Maasdriel 7% 29% 
Neder-Betuwe 7% 30% 
Tiel 8% 26% 
West Betuwe 5% 30% 
West Maas en Waal 5% 30% 
Rivierenland (totaal) 7% 28% 
Rivierenland (≥65 jarigen totaal) 17% 
GGD Gelderland Zuid (≥65 jarigen totaal) 14% 
Nederland 13% 

 

In Tabel 35 staat het percentage ouderen in Rivierenland wat mantelzorg gaf, minimaal 3 maanden 

en/of minimaal 8 uur per week, in 2016 (zelfgerapporteerd). In Rivierenland gaf gemiddeld 14% van de 

65-plussers mantelzorg in 2016. Hiervan is 12% overbelast (Tabel 36) [Bron: GGD Gezondheidsmonitor 

2016] 

Tabel 35: Percentage ouderen in Rivierenland wat mantelzorg gaf in de afgelopen 12 maanden [Bron: 
GGD Gezondheidsmonitor 2016] 

Mantelzorg ontvangen 65-74 jarigen ≥75 jarigen 
Buren 12% 9% 
Culemborg 14% 13% 
Maasdriel 18% 12% 
Neder-Betuwe 16% 11% 
Tiel 15% 9% 
West Betuwe 16% 14% 
West Maas en Waal 19% 11% 
Rivierenland (totaal) 16% 11% 
Rivierenland (≥65-jarigen totaal) 14% 
GGD Gelderland Zuid (≥65-jarigen totaal) 15% 
Nederland 15% 

 

Tabel 36: Percentage zwaarbelaste oudere mantelzorgers in Rivierenland [Bron: GGD 
Gezondheidsmonitor 2016] 

Mantelzorg ontvangen 65-74 jarigen ≥75 jarigen 
Buren 3 3 
Culemborg 9 9 
Maasdriel 7 - 
Neder-Betuwe 12 15 
Tiel 16 26 
West Betuwe 13 17 
West Maas en Waal 9 11 
Rivierenland (totaal) 10% 14% 
Rivierenland (≥65-jarigen totaal) 12% 
GGD Gelderland Zuid (≥65-jarigen totaal) 11% 
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7. Samenvatting  

Samenvatting 

Met behulp van het Regiobeeld Ouderen Rivierenland wordt inzicht verkregen in de huidige en 

toekomstige situatie op het gebied van gezondheid en zorg voor ouderen in Rivierenland. Dit gebeurt 

aan de hand van cijfers over demografie, zorgvraag, zorggebruik, gezondheid en leefstijl. Ook wordt de 

regionale arbeidsmarktsituatie gezondheidszorg beschreven. De regio Rivierenland bestaat uit de 

gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal. 

Bronnen zijn de databases van RIVM Regiobeeld, ROS Wijkscan, GGD Gezondheidsmonitor, CBS 

Statline, rapporten van NIVEL, Prismant en Menzis en registraties van VVT-instellingen 

(Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties), Zorggroep Gelderse Vallei, 

Huisartsenpost Tiel en Ziekenhuis Rivierenland Tiel.  

 

Ongeveer 8% van de bevolking in Rivierenland is momenteel 75 jaar of ouder. Dit percentage neemt 

naar verwachting toe tot 17% in 2050. Er wonen momenteel ruim 8.000 kwetsbare ouderen in 

Rivierenland. Meer dan de helft van de 75-plussers in Rivierenland is alleenstaand. In de gemeenten 

West Maas en Waal en Buren is de grijze druk (het aantal 65-plussers t.o.v. het aantal 20-64-jarigen) 

het hoogst; in gemeente Tiel is de grijze druk het laagst.  

 

De zorgvraag - uitgedrukt als het aantal contacten met eerstelijns zorgverleners - stijgt de komende 

jaren. In de regio Zuidwest-Gelderland (Rivierenland plus gemeente Zaltbommel) hebben mensen (dus 

niet alleen ouderen) vaker contact met eerstelijns zorgverleners, vergeleken met Nederland.  

 

In 2019 bezochten 3.084 65-plussers de huisartsenpost (HAP) in Tiel, een lichte stijging ten opzichte 

van 2018 (3.013). Twaalf procent daarvan kwam via de spoedeisende hulp (SEH) van Ziekenhuis 

Rivierenland Tiel. De meest voorkomende ingangsklacht op de HAP voor 65-74-jarigen is buikpijn, voor 

mensen ouder dan 75 jaar zijn dit urinewegproblemen. Andere veel voorkomende ingangsklachten 

onder ouderen zijn trauma, beenklachten en kortademigheid. De meest gestelde diagnoses voor 

ouderen op de HAP zijn een wond, buikpijn, urineweginfectie, een trauma, wondroos, een neusbloeding, 

buikpijn en COPD/emfyseem. In 2019 bezochten 3.524 70-plussers de Spoedeisende Hulp in 

Ziekenhuis Rivierenland Tiel. De meest voorkomende ingangsklachten waren extremiteitsklachten, 

kortademigheid en algehele malaise. De meeste ouderen die de SEH bezochten kwamen van hun eigen 

huisarts (44%), de huisartsenpost (29%) of kwamen zelf (20%). 

 

Van de 75-plussers in Rivierenland rapporteerde 87% in 2016 minimaal één chronische aandoening te 

hebben, vergeleken met 82% voor de hele GGD-regio Gelderland-Zuid. Van de 75-plussers in 

Rivierenland rapporteert 55% twee of meer chronische aandoeningen. De meest gestelde 

huisartsdiagnoses (voor alle inwoners, niet alleen ouderen) zijn verhoogde bloeddruk, artrose, diabetes, 

bronchitis/COPD, doofheid en depressie. Het aantal huisartsdiagnoses per 1.000 inwoners neemt naar 
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verwachting de komende decennia toe, wat samenhangt met de vergrijzing. Alleen het aantal gestelde 

huisartsdiagnoses voor depressie stabiliseert zich naar verwachting. Opvallend is dat in vergelijking met 

de andere gemeenten in Rivierenland, in gemeente Neder-Betuwe de minste huisartsdiagnoses worden 

gesteld voor verhoogde bloeddruk, artrose, diabetes mellitus, COPD, doofheid en depressie. Dat komt 

wellicht doordat Neder-Betuwe een relatief jonge bevolking heeft. Verder valt op dat in de grotere 

gemeenten (Culemborg en Tiel), het aantal huisartsdiagnoses voor deze aandoeningen de komende 

jaren harder stijgt dan in andere gemeenten, wat wellicht te verklaren is door het relatief hoge aantal 

kwetsbare ouderen, en de te verwachten vergrijzing in deze gemeenten.   

  

De zorgzwaarte in VVT-instellingen neemt de komende decennia toe. In 2019 kregen 2.990 75-plussers 

ondersteuning via WMO. Het totaal aantal WMO-cliënten van 65 jaar en ouder is in 2019 licht gestegen 

ten opzichte van 2018, maar dit wordt niet ondersteund door registraties van de VVT-instellingen, waar 

juist een lichte daling in WMO-cliënten te zien is.  Jaarlijkse monitoring is nodig om hier conclusies aan 

te verbinden.  

 

Van de 75-plussers in Rivierenland classificeert in 2016, 51% zijn gezondheid als goed of zeer goed, 

22% rapporteert onvoldoende regie te voelen over zijn leven, en 49% rapporteert (zeer) ernstige 

eenzaamheid. Van de 75-plussers in Rivierenland geeft 29% aan de afgelopen drie maanden ten val te 

zijn gekomen (in 2016). Het percentage ouderen in Rivierenland met overgewicht varieert in 2016 van 

55% tot 70% per gemeente; het percentage met obesitas varieert van 15% tot 27% per gemeente. In 

Maasdriel en Neder-Betuwe wonen relatief veel ouderen met overgewicht en obesitas. Onder 75-

plussers varieert het percentage ouderen dat ongewenst is afgevallen (een mogelijke indicator voor 

ondervoeding)  in de afgelopen zes maanden van 5% in Culemborg tot 12% in West Betuwe. Gemiddeld 

is in Rivierenland 8% van de 75-plussers ongewenst afgevallen in de afgelopen zes maanden. Van de 

75-plussers in Rivierenland voldoet gemiddeld 53% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 

 

Van de huisartsenpraktijken in arbeidsmarktregio Zuidwest-Gelderland (Rivierenland plus gemeente 

Zaltbommel) ervaart 77% een hoge werkdruk voor huisartsen (landelijk gemiddelde: 86%), 69% een 

hoge werkdruk voor doktersassistenten (gelijk aan het landelijk gemiddelde), 32% een hoge werkdruk 

voor POH (landelijk gemiddelde: 38%), en 23% een hoge werkdruk voor POH-GGZ (landelijk 

gemiddelde: 28%). Een groot deel van de prakijken heeft (sterk) te maken met piekbelasting. 49% van 

de huisartsenpraktijken in Zuidwest-Gelderland ervaart een te zware werklast en 34% een te grote 

complexiteit van de werkzaamheden. 61% geeft aan dat het werk niet afkomt, en 64% geeft aan dat het 

een probleem is wanneer een collega ziek uitvalt. Momenteel zijn er in regio Rivierenland 

personeelstekorten onder doktersassistenten, verzorgenden IG, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, 

helpenden en zorghulpen. Deze tekorten gaan naar verwachting toenemen. Er wordt juist een toename 

verwacht in het aantal huisartsen. Het aantal huisartsen dat instroomt is de komende jaren hoger dan 

het aantal huisartsen dat uitstroomt in Zuidwest-Gelderland. Ondanks dat de zorgvraag in Zuidwest-

Gelderland toeneemt, is er een overschot aan huisartsen te verwachten in Zuidwest-Gelderland. Het 

mantelzorgpotentieel daalt de komende jaren.   



Mura Zorgadvies | Regiobeeld Ouderen Rivierenland – Onderdeel van ‘Samen… Oud in Rivierenland’ 

47 

 

8. Interpretatiesessie 

Data, dialoog, doen 

In juni 2020 is het Regiobeeld gepresenteerd aan professionals en bestuurders in Rivierenland. In 

dialoog werden de data gezamenlijk geïnterpreteerd: Wat betekent dit cijfer? Wat is herkenbaar, 

opvallend, relevant, interessant, urgent? Waar zouden we gezamenlijk aan kunnen werken? Uitkomsten 

van deze interpretatiesessie vormen de basis voor (nieuwe) speerpunten die, mede op basis van dit 

rapport, in het kernteam van het programma ‘Samen… Oud in Rivierenland’ worden bepaald.  

 

Wat viel op in de interpretatiesessie? 

Toename aantal ouderen 

Het absolute en relatieve aantal ouderen neemt de komende decennia toe, en daarmee ook het aantal 

kwetsbare en eenzame ouderen. Hoe bereiken we deze kwetsbare en/of eenzame ouderen? Er dient 

nagedacht te worden over de definitie en risicofactoren van kwetsbaarheid en eenzaamheid. In de 

toekomst kunnen de definitie en risicofactoren veranderen. Er zijn veel alleenstaande ouderen; wie 

signaleert daar tijdig eventuele problemen? Op de lange termijn willen we niet alleen focussen op 

kwetsbare ouderen, maar juist ook op vitale ouderen.  

 

Integraal ouderenbeleid 

We streven naar een integraal ouderenbeleid, met de juiste ondersteuning, huisvesting en zorg in 

Rivierenland. Samenwerking tussen het medisch en sociaal domein is nodig. Ook om de omslag te 

maken naar meer aandacht voor vitaliteit, zingeving en aansluiten bij de oudere zelf. Positieve 

gezondheid als concept verdient meer aandacht.  

 

Eigen regie 

Faciliteren van het behoud van, en vergroten van de eigen regie van de oudere. Dit betekent ook: 

bewustwording van ouderen over hun toekomst vergroten, waarbij het gaat om het volgen van de 

levensloop en het tijdig nadenken over ouder worden, samen met de oudere zelf. Bij het vergroten van 

de veerkracht en het welzijn van ouderen, speelt ook het sociale netwerk een belangrijke rol. 

 

Mantelzorg 

De vraag naar, en druk op de mantelzorgers wordt groter. We dienen te zoeken naar de juiste verdeling 

tussen mantelzorg en reguliere zorg. Door mantelzorg te ondersteunen kan de reguliere zorg ontlast 

worden. Denk bijvoorbeeld aan het goed regelen van respijtzorg. Denk ook aan de inzet van vrijwilligers, 

zij kunnen zorgen voor gezelschap, vervoer naar het ziekenhuis of het doen van een boodschap. 

 

Gezonde leefstijl en valpreventie 

Een gezonde leefstijl draagt bij aan het verminderen van het risico op andere aandoeningen. Door 

valpreventie kan het aantal vallen en gerelateerde zorgvraag worden voorkomen. Huisartsen geven aan 
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te weinig zicht te hebben op valproblematiek. Ouderen melden zich meestal niet bij de huisarts bij matig 

letsel, ook niet als zij vaker vallen, terwijl het vaak wel een probleem is. Tijdig aandacht voor blijven 

bewegen draagt bij aan (meer) gezondheidswinst. Ook hier wordt het punt van fit en viraal blijven 

benoemd. 

 

Dementie 

Opvallend is de grote verwachte stijging van het aantal diagnoses voor dementie. We moeten zorgen 

voor ondersteuning van mensen met dementie, maar ook van hun sociale netwerk en mantelzorgers. 

Ook dient er gekeken te worden naar passende huisvesting voor deze groep.  

 

Wonen 

Zorg voor passende woonvormen die aansluiten bij wensen van ouderen zelf. Een goede passende 

woonvorm draagt bij aan de sociale cohesie, vroegsignalering, vitaal blijven. Het belang van emotionele 

binding met de woonplek speelt hier een belangrijke rol. Voorbeelden van elders zijn niet zo te kopiëren, 

juist vanwege de noodzaak om dit samen met ouderen zelf vorm te geven. Gemeenten en 

woningcorporaties hebben hierin een rol. 

 

Hoge werkdruk 

Zorgverleners ervaren een hoge werkdruk, en er is krapte op de arbeidsmarkt door de toenemende 

zorgvraag. Gezien de prognoses in zorgvraag en demografie neemt dit alleen maar toe. Behoud van 

personeel, slimmer werken (e-health) en taakdifferentiatie kunnen helpen. Maar ook inzet op vitaliteit 

en preventie. Het arbeidsmarktvraagstuk is echter iets wat buiten de scope van deze tafel valt. 

 

Regiobeeld 

Het regiobeeld is een mooie onderlegger om in gezamenlijkheid, in samenwerking met elkaar aan de 

slag te gaan. Speerpunten kun je ook lokaal (i.e.: deze speerpunten kunnen dus verschillen per 

gemeente) uitwerken op basis van het regiobeeld. 

 

Aanbevelingen 

De interpretatiesessie leverde drie aanbevelingen op om gezamenlijk mee aan de slag te gaan in 

Rivierenland. Deze aanbevelingen dienen uiteraard verder uitgewerkt te worden.  

  

1) Preventie door een gezonde leefstijl 

Twee componenten van een gezonde leefstijl zijn bewegen en voeding. Ook ontmoeting is daarbij een 

belangrijk onderdeel. Voor bewegen geldt: heb aandacht voor de sociale component en maakt ouderen 

bewust (‘blijf doen wat je altijd al deed’). We streven evenwichtige voeding na, met voldoende eiwit om 

ondervoeding en verlies van spierkracht tegen te gaan. Ook dient gekeken te worden naar barrières die 

gezond eten en voldoende bewegen verhinderen, zoals financiële barrières. Positieve gezondheid en 

oplossingsgericht werken zijn belangrijk bij preventie: Hoe motiveer je mensen? Wat geeft geluk en 

plezier? Wat loopt goed, en wat kunnen we daarvan leren?  
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2) Passende woonvormen 

We willen zoeken naar, en zorgen voor passende woonvormen die aansluiten bij wensen van ouderen 

zelf. Welk soort huis past bij de wens van de oudere zelf? En welke woonvormen zijn passend voor 

mensen met dementie? Het gaat hierbij om meer dan een fysiek aangepaste woning, maar ook om de 

fysieke en sociale woonomgeving: nodigt deze uit tot bewegen, tot ontmoeten, et cetera? 

 

3) Vitale senioren meer eigen regie over het ouder worden 

We willen ons richten op het behoud van eigen regie over leven en gezondheid. Hier hoort 

bewustwording van ouderen over hun toekomst bij. Dit vraagt om gedragsverandering bij ouderen: niet 

verwachten dat het wel opgelost wordt, maar zélf de regie voeren. Ouderen worden gefaciliteerd in het 

maken van keuzes om de regie te behouden of vergroten, bijvoorbeeld door te ‘praten over later’, waarbij 

een huisbezoek wordt afgenomen door een professional (bijvoorbeeld de huisarts, POH of een 

ouderenadviseur van de gemeente) om samen na te denken over ouder worden. De oudere wordt 

gevraagd: Wat vind je zelf belangrijk? Hoe zie je het ouder worden? Wat heb je nodig? Waar ligt je 

behoefte?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit Regiobeeld is opgesteld door Mura Zorgadvies met een voucher van het ZonMW-programma ‘Juiste 

Zorg op de Juiste Plek’. Het Regiobeeld is opgesteld binnen het programma “Samen… Oud in 

Rivierenland”. In deze regionale aanpak wordt samengewerkt met huisartsen (ECT en Zorggroep 

Gelders Rivierenland), Ziekenhuis Rivierenland Tiel, VVT-instellingen (Santé Partners, Zorgcentra de 

Betuwe en SZR), GGD Gelderland-Zuid en de Rivierenlandse gemeenten.  

 

Contact Mura Zorgadvies:  

Regiobeeld: Ellen Selten | ellenselten@mura.nl | 06 5712 9475 

Programma ‘Samen… Oud’: Eefje de Bruijne |  eefjedebruijne@mura.nl  | 06 5713 0409 

 


