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Veel ouderen in ontwikkelde landen hebben een laag niveau van 
gezondheidsvaardigheden (ook wel gezondheidsgeletterdheid genoemd). Lage 
gezondheidsvaardigheden leiden tot verschillende onwenselijke 
gezondheidsuitkomsten. Daarom wordt dit probleem gezien als een van de 
belangrijkste uitdagingen op het gebied van volksgezondheid en in de 
gezondheidszorg. Het hoofddoel van dit proefschrift is om de rol van 
gezondheidsvaardigheden te bepalen bij het zelfmanagement en het 
gezondheidsgedrag van ouderen, en om de relaties van cognitief functioneren en 
cognitieve afname met gezondheidsvaardigheden in deze groep na te gaan. 

In hoofdstuk 1 introduceren we het concept ‘gezondheidsvaardigheden’. We 
bespreken de hoge prevalentie van lage gezondheidsvaardigheden in ontwikkelde 
landen en de vele negatieve gevolgen hiervan op zowel individuen als op de 
samenleving als geheel. Vooral ouderen vormen een kwetsbare groep wat betreft 
lage gezondheidsvaardigheden. Er bestaan nog veel vragen over hoe lage 
gezondheidsvaardigheden invloed hebben op gezondheidsuitkomsten. 
Verschillende aspecten van zelfmanagement (e.g., therapietrouw en 
zelfmanagementvaardigheden) en algemene gezondheidsgedragingen (e.g., fysieke 
activiteit en groente- en fruitconsumptie) spelen hierbij mogelijk een belangrijke 
rol. Daarnaast weten we onvoldoende over de aard van de relaties van cognitief 
functioneren en afname daarin met gezondheidsvaardigheden. Het hoofdstuk 
eindigt met een serie onderzoeksvragen en een presentatie van de 
gegevensbronnen die gebruikt werden om deze onderzoeksvragen te 
beantwoorden. De onderzoeksvragen zijn de volgende: 
 
(1)  In hoeverre hangen de gezondheidsvaardigheden van ouderen samen met hun 

therapietrouw, en hoe effectief zijn interventies om therapietrouw te 
verbeteren onder ouderen met lage gezondheidsvaardigheden? 

(2)  In hoeverre hangen de gezondheidsvaardigheden van ouderen samen met hun 
zelfmanagementvaardigheden, en in hoeverre wordt deze samenhang 
gemodereerd door demografische factoren, socio-economische factoren en 
gezondheidsstatus? 

(3)  In hoeverre hangen de gezondheidsvaardigheden van ouderen samen met hun 
gezondheidsgedrag en met sociale factoren, en in hoeverre wordt de 
samenhang tussen gezondheidsvaardigheden en gezondheidsgedrag 
gemodereerd door sociale factoren? 

(4)  In hoeverre hangen de gezondheidsvaardigheden van ouderen samen met hun 
fysieke activiteit en groente- en fruitconsumptie, en in hoeverre worden deze 
relaties gemedieerd door attitude, zelfeffectiviteit en risicoperceptie? 
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(5)  In hoeverre hangen cognitief functioneren en cognitieve afname onder 
ouderen samen met hun gezondheidsvaardigheden? 

 
In hoofdstuk 2 richten we ons op de relatie tussen gezondheidsvaardigheden en 

therapietrouw onder ouderen, en op de mate waarin interventies om therapietrouw 
te verbeteren effectief zijn onder ouderen met lage gezondheidsvaardigheden. We 
deden een systematische meta-review (een review van reviews) om deze vragen te 
beantwoorden. Acht wetenschappelijke databanken werden doorzocht en twee 
onafhankelijke reviewers selecteerden zeventien reviews van wisselende kwaliteit 
voor inclusie. Over het geheel lieten de reviews slechts zwak en gemengd bewijs 
zien voor een samenhang tussen de gezondheidsvaardigheden van ouderen en hun 
therapietrouw. De resultaten suggereren ook dat interventies om therapietrouw te 
verbeteren mogelijk effectief zijn voor ouderen met lage gezondheidsvaardigheden, 
maar het bewijs hiervoor is tamelijk beperkt. Meer onderzoek is nodig voordat we 
stevige conclusies kunnen trekken over welk type interventie het meest effectief is 
om de therapietrouw van ouderen met lage gezondheidsvaardigheden te 
verbeteren. 

In hoofdstuk 3 richten we ons op de relatie tussen gezondheidsvaardigheden en 
zelfmanagementvaardigheden onder ouderen, en op de mate waarin deze relatie 
gemodereerd wordt door demografische factoren, socio-economische factoren en 
gezondheidsstatus. We beantwoordden deze vragen door gebruik te maken van 
gegevens over een steekproef onder zelfstandig wonende ouderen. We vonden dat 
de zelfmanagementvaardigheden van ouderen met lage gezondheidsvaardigheden 
beperkter zijn dan die van ouderen met hoge gezondheidsvaardigheden. Deze 
samenhang was sterker onder middelbaar- tot hoogopgeleide ouderen dan onder 
laagopgeleide ouderen, maar werd niet gemodereerd door geslacht, leeftijd, 
leefsituatie, inkomen, het hebben van een chronische ziekte, en mentale 
gezondheid. Deze resultaten laten zien dat lage gezondheidsvaardigheden 
samenhangen met beperkte zelfmanagementvaardigheden in veel verschillende 
groepen ouderen. Vroege herkenning van lage gezondheidsvaardigheden onder 
ouderen is daarom zeer wenselijk. 

In hoofdstuk 4 onderzoeken we de relaties tussen gezondheidsvaardigheden en 
gezondheidsgedrag en sociale factoren onder ouderen, en de mate waarin de 
relaties tussen gezondheidsvaardigheden en gezondheidsgedragingen gemodereerd 
worden door sociale factoren. Gegevens over een grote steekproef onder zelfstandig 
wonende ouderen werden gebruikt om deze vragen te beantwoorden. We vonden 
dat lage gezondheidsvaardigheden onder ouderen samenhingen met onvoldoende 
fysieke activiteit, onvoldoende groente- en fruitconsumptie, gebrek aan regelmatige 
ontbijtinname, obesitas, en lage alcoholconsumptie, maar niet met rookgedrag. We 
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vonden ook relaties tussen lage gezondheidsvaardigheden en een hogere mate van 
eenzaamheid, betrokkenheid bij minder sociale activiteiten, en het hebben van 
minder sociale contacten, maar gezondheidsvaardigheden hingen niet samen met 
sociale steun of leefsituatie (alleenwonend of wonend met anderen). De relatie 
tussen gezondheidsvaardigheden en rookgedrag werd gemodereerd door het aantal 
sociale contacten, maar aanvullend onderzoek is nodig om het bestaan van dit 
effect overtuigend aan te tonen. We concluderen dat sociale factoren over het 
algemeen de relatie tussen gezondheidsvaardigheden en gezondheidsgedrag onder 
ouderen niet modereren. 

In hoofdstuk 5 onderzoeken we in hoeverre gezondheidsvaardigheden 
samenhangen met fysieke activiteit en groente- en fruitconsumptie onder ouderen, 
en de mate waarin deze relaties gemedieerd worden door attitude, zelfeffectiviteit  
en risicoperceptie. We gebruikten hiervoor gegevens over een steekproef onder 
zelfstandig wonende ouderen. We vonden dat lage gezondheidsvaardigheden 
samenhingen met het slecht naleven van de richtlijnen voor voldoende fysieke 
activiteit, maar niet met het naleven van de richtlijnen voor het consumeren van 
voldoende groente en fruit. Zelfeffectiviteit verklaarde 32% van de samenhang 
tussen gezondheidsvaardigheden en het naleven van de richtlijnen voor voldoende 
fysieke activiteit, wat suggereert dat zelfeffectiviteit deze relatie gedeeltelijk 
medieert. Attitude en risicoperceptie medieerden deze relatie niet. Deze resultaten 
suggereren dat zelfeffectiviteit een relevant doelwit zou kunnen zijn voor 
toekomstige interventies die zich richten op het verminderen van de negatieve 
effecten van lage gezondheidsvaardigheden onder ouderen. 

In hoofdstuk 6 onderzoeken we in hoeverre cognitief functioneren en cognitieve 
afname samenhangen met gezondheidsvaardigheden onder ouderen. We richten 
ons zowel op huidig cognitief functioneren als op cognitief functioneren in het 
verleden (tien jaar eerder gemeten). We bestudeerden drie cognitieve domeinen 
(geheugen, mentale flexibiliteit, informatieverwerkingssnelheid) en algeheel 
cognitief functioneren in een grote steekproef onder zelfstandig wonende ouderen. 
We vonden dat een slechter functioneren in alle cognitieve domeinen samenhing 
met een verhoogde kans op lage gezondheidsvaardigheden. Dit vonden we zowel 
voor huidig cognitief functioneren als voor cognitief functioneren in het verleden. 
Een sterkere afname in cognitief functioneren hing samen met een verhoogde kans 
op lage gezondheidsvaardigheden, maar dit effect verdween gedeeltelijk na controle 
voor opleidingsniveau. 

In hoofdstuk 7 bediscussiëren we de hoofdbevindingen uit dit proefschrift en 
bespreken we de belangrijkste methodologische aspecten en de implicaties voor 
onderzoek en praktijk. We concluderen dat gezondheidsvaardigheden 
samenhangen met zelfmanagementvaardigheden en verschillende 



Samenvatting 
 
 

169 

gezondheidsgedragingen (e.g., fysieke activiteit, groente- en fruitconsumptie en 
ontbijtinname). Deze bevindingen suggereren dat de invloed van 
gezondheidsvaardigheden op gezondheidsuitkomsten onder ouderen mogelijk 
verloopt via zelfmanagementvaardigheden en gezondheidsgedragingen. We 
concluderen ook dat cognitief functioneren een belangrijke determinant is van 
gezondheidsvaardigheden op latere leeftijd. Onze bevindingen hebben 
verschillende implicaties voor verder onderzoek en voor de praktijk. Om de 
negatieve gevolgen van lage gezondheidsvaardigheden onder ouderen te 
verminderen kunnen toekomstige interventies zich richten op de 
zelfmanagementvaardigheden en het gezondheidsgedrag van deze groep. 
Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op het vinden van goede strategieën 
om te interveniëren op dergelijke tussenliggende factoren. 

 
 

 

  



 

 

  


