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De kunst van  
langer gezond blijven

WAT IS HET? Er zijn verhoudingsgewijs meer 
ouderen dan vroeger, en zij worden ook 
steeds ouder. Het UMCG onderzoekt hoe die 
extra levensjaren in goede gezondheid zijn 
door te brengen. Dit onderzoek bestrijkt de 
gehele levensloop. Het UMCG maakt hierbij 
een indeling naar primaire preventie (ziekte 
voorkomen), secundaire preventie (ziekte 
tijdig ontdekken, behandelen en progressie 
afremmen) en tertiaire preventie (herhaling en 
verergering voorkomen en daarnaast inzetten 
op functiebehoud).

DOEL? Het toenemend aantal ouderen 
doet een extra beroep op de samenleving. 
Tegelijkertijd zijn er steeds minder mensen 
beschikbaar om zorg te verlenen of bij te 
dragen aan de opbouw van het pensioen en 
zorgkosten. Deze combinatie van 
vergrijzing en ontgroening zet onze 
economie en samenleving onder 
druk. Met onderzoek naar de vraag 
hoe mensen langer 
gezond, gelukkig 
en actief kunnen 
leven, van voor de 
geboorte tot de 
laatste levensfase, 
wil het UMCG bijdragen  
bij aan het oplossen  
van dit probleem.

Op sommige plekken wordt het visiedocument al lang in de praktijk 
gebracht. Bijvoorbeeld in Groningen, waar het UMCG in samenwerking 
met de hele regio sinds 2006 bouwt aan een gezonde toekomst, met 
healthy ageing als speerpunt.  

HOE WERKT HET? In de zorg en in 
onderzoek ligt de focus op het vroegtijdig 
opsporen en behandelen van ziekte, zodat 
gezondheidsverlies kan worden voorkomen of 
beperkt. Zorgprofessionals en onderzoekers 
richten zich op een op het individu toegespitst 
zorgpad bij diagnose, behandeling en daarna. 
Steeds vaker maken leefstijlprogramma’s 
deel uit van het zorgpad. Tot slot is het 
UMCG betrokken bij de ontwikkeling van 
zorgtrajecten op afstand, bijvoorbeeld 
om de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van chronisch 
zieken te vergroten of  
om de impact van  
chronische ziekten 
te verkleinen. 
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WIE DOEN HET? Het UMCG werkt met 
onder meer de Rijksuniversiteit Groningen 
en de noordelijke hogescholen, provincies, 
zorginstellingen, kennisinstellingen en 
het bedrijfsleven aan (fundamenteel) 
onderzoek en het vertalen van die kennis 
naar oplossingen die gezond ouder 
worden bevorderen. Dankzij de onderlinge 
samenwerking in het netwerk Healthy Ageing 
Network Northern Netherlands (HANN) is het 
mogelijk om sneller tot producten te komen 
op het gebied van preventie, genezing,  
betere zorg en zelfmanagement.

UNIEK, WANT… de kracht van het UMCG 
is de snelle uitwisseling en toepassing van 
kennis en ervaring binnen de keten van 
wetenschappelijk onderzoek, patiëntenzorg  
en onderwijs.

HOE LOOPT HET? Noord-Nederland 
is volgens de EU een van de Europese 
koplopers op het terrein van Healthy Ageing. 
Een voorbeeld van een succesvol project is 
SamenOud, dat zich richt op het bevorderen 
van de zelfstandigheid van ouderen in de 
thuissituatie. Een ander voorbeeld is EurSafety 
HealthNet, een grensoverschrijdend project 
om infecties in ziekenhuizen te voorkomen.

TOEKOMSTPERSPECTIEF In 2020 start 
de bouw van een nieuwe Healthy Ageing 
Campus aan de noordzijde van het UMCG. 
Onderzoekers, ondernemers en overheden 
kunnen hier samen werken aan (onder andere) 
innovatieve medische technologieën en 
geneesmiddelen. 
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