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Fons van der Lucht (1964) is socioloog, werkt sinds 1998 bij het RIVM en is sinds april dit 
jaar lector aan de Hanzehogeschool Groningen. Bij het RIVM heeft hij uiteenlopende functies 
vervuld op het terrein van de publieke gezondheid. Zo was hij onder meer projectleider van de 
Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2010. Voorafgaand aan het RIVM, werkte Fons bij 
de RUG in Groningen, waar hij in 1992 promoveerde op het onderwerp sociale ongelijkheid en 
gezondheid bij kinderen. Rode draad in zijn loopbaan is het toepassen van kennis door goed aan 
te sluiten bij vragen van beleid en praktijk.

Centre of Expertise Healthy Ageing
Het Centre of Expertise verbindt en stroomlijnt 
onderwijs, onderzoek en ondernemerschap 
op het gebied van Healthy Ageing. Door het 
ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe 
markttoepassingen van bestaande producten 
en innovatieve dienstverlening aan bedrijven en 
instellingen draagt het Centre of Expertise bij 
aan: 
•	 	het	vergroten	van	gezondheid,	welzijn	en	

participatie van burgers (jong en oud);
•	 de	verbetering	van	de	beroepspraktijk	en;
•	 de	versterking	van	de	(noordelijke)	economie.

Het lectoraat Healthy Ageing and Public Health is onderdeel van het lectoraat Healthy Ageing, 
Allied Health Care and Nursing en valt onder het Centre of Expertise Healthy Ageing. De 
Academie	voor	Gezondheidsstudies	is	penvoerder.	Het	lectoraat	wordt	medegefinancierd	door	
het RIVM en de GGD-Groningen.

Academie voor Gezondheidsstudies
De Academie voor Gezondheidsstudies 
biedt de bacheloropleidingen Fysiotherapie, 
Logopedie, Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken (MBRT), 
Management in de Zorg, Mondzorgkunde en 
Voeding en Diëtetiek. Daarnaast worden ook 
de masteropleidingen Physician Assistant en 
Healthy Ageing Professional aangeboden. 
Binnen de opleidingen werken de studenten 
regelmatig aan onderzoeksopdrachten uit de 
praktijk. Zo ontwikkelen zij zich tot vakbekwame 
zorgprofessionals, in regionaal, nationaal en 
internationaal verband. Het Hanze Active Ageing 
Lab biedt veel nieuwe mogelijkheden voor 
onderwijs en onderzoek.

Lectoraat Healthy Ageing and Public Health 

De komende 30 jaar zal het aantal 
65-plussers in Nederland met 1,5 miljoen 
toenemen. Meer dan een kwart van de 
bevolking zal dan ouder dan 65 zijn. 
Tegelijkertijd neemt de groep die zeer 
oud wordt fors toe. Dit is enerzijds een 
gunstige ontwikkeling, want dit is voor een 
groot deel het resultaat van de toegenomen 
levensverwachting, maar het heeft ook een 
keerzijde. Denk bijvoorbeeld aan de steeds 
hoger wordende zorgkosten. Veel van de 
ouderen hebben een of meer chronische 
aandoeningen. En onder zelfstandig 
wonende ouderen zullen we ook steeds meer 
complexe problematiek aantreffen. Vanuit 
de zorg zijn er steeds betere mogelijkheden 
om individuele patiënten in de thuissituatie 
goed te behandelen en te verzorgen. 
Het lectoraat zal zich juist richten op wat 
vanuit de publieke gezondheid gedaan 
kan worden aan deze problematiek. In de 
publieke gezondheid staat de gezondheid 
op populatieniveau centraal. De aanpak 
betreft veelal collectieve maatregelen, vaak 
met een groot bereik. Het gaat daarbij met 

name om preventie en het voorkomen van 
gezondheidsproblemen. Bij ouderen gaat 
het dan niet alleen om het voorkomen van 
ziekten en aandoeningen, maar ook om 
het behoud van kwaliteit van leven. De 
gemeenten hebben met de decentralisaties 
een steeds belangrijkere rol gekregen 
als het gaat om publieke gezondheid en 
ouderenbeleid. In gemeenten waar de 
vergrijzing harder toeslaat, zoals in de 
krimpregio’s, staan gemeenten dan ook voor 
een enorme uitdaging. 
Wat kunnen we doen om ouderen gezond 
en vitaal te houden en hoe voorkomen we 
dat ouderen (onnodig) in de zorg belanden? 
Om hier effectief in te zijn is goed inzicht 
in de problematiek en daarop aansluitende 
interventies nodig. Dit vereist goed gebruik 
van bestaande kennis maar ook (lokaal) 
maatwerk en (nieuw) onderzoek. Kansen 
liggen bijvoorbeeld bij een verbinding met 
het sociaal domein en een omgevingsvisie, 
maar hoe dit effectief vorm te geven is nog 
grotendeels grijs gebied.

Programma
15.00  Ontvangst
 
15.30  Stellingen
 
15.45  Dr. P. van der Wijk, lid College van Bestuur
 
16.00  Film
 
16.05  Rede dr. F. van der Lucht
 
16.30  Installatie
 
16.35  Drs. A. Nimis, dean Academie voor Gezondheidsstudies
 
16.45  Stellingen bespreken 
 
17.00  Receptie / Netwerkborrel


