
 

 

Vitale data Oosterhout 

Sinds enige jaren vinden er drastische veranderingen plaats in het Nederlandse zorglandschap. Zo wordt van burgers verwacht dat ze 

meer eigen regie nemen. Het ziekenhuis is o.a. vanwege een verhoogde kans op infecties en de hoge kosten niet meer de meest 

vanzelfsprekende omgeving om te herstellen. Daarnaast hebben gemeenten een meer bepalende rol en grotere verantwoordelijkheid 

gekregen voor activiteiten binnen het sociale domein. En tegelijkertijd dienen gemeenten hun regierol af te stemmen met activiteiten van 

sociale partners en verzekeraars. Dit vraagt om een ‘mindset ’ verandering van alle partijen, met een grotere focus op preventie, het 

organiseren van zorg in de eigen vertrouwde omgeving en samenwerking met de burger.  

 

Amphia en GGD West-Brabant wilden de ontwikkelingen niet afwachten, maar vooruitlopen en anticiperen op maatschappelijke trends en 

technologische ontwikkelingen. Daarom zijn zij samen met de gemeente Oosterhout, Surplus, Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout en 

Omstreken) en de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) in 2015 op innovatie-expeditie gegaan. Hieruit is onder andere het pilot 

project ‘Vitale data Oosterhout’ ontstaan.  

 

Doel van dit project was het verkrijgen van inzicht in indicatoren die een rol spelen bij het gezond 

oud worden en in de wijze waarop wijken/buurten scoren op deze indicatoren.  Voor de uitwerking is 

de doelgroep ‘ouderen’ gespecificeerd naar ‘ouderen vanaf 65 jaar’ en is er gebruik gemaakt van een 

model uit het rapport Gezond ouder worden in Nederland. In dit rapport worden vier domeinen 

benoemd waaronder kwaliteit van leven dat ook een van de pijlers van positieve gezondheid is.  

De projectgroep heeft voor dit domein een lijst met beschikbare indicatoren opgesteld, waarna elke 

organisatie gekeken heeft welke gegevens er beschikbaar zijn op elke indicator. Op dit moment wordt 

er gewerkt aan een gezamenlijk databestand met geaggregeerde data. 

Voor meer informatie: 

Sandra Kuiper, onderzoeker 

s.kuiper@ggdwestbrabant.nl  
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