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Terugdringen 
gezondheidsachterstanden

Into a new decade

Aldien Poll



gezondheidsachterstanden

Hoe lager op de sociale ladder 

hoe meer chronische ziekten 

en hoe jonger dood.



Oorzaken gezondheidsachterstanden

• Luchtvervuiling
• Ongezond werk

• Armoede
• Eenzaamheid
• Geweld
• Sociale uitsluiting

 Chronische stress
 Lage zelfwaardering

Marc Chagall eenzaamheid



Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.



• Statushouders
• Preventie en Zorg
• Gezondheidsvaardigheden
• E – health
• Ouderen 
• Ouder en Kind
• Gezond in…
• Leerstoel UMC Radboud

Programma’s kenniscentrum Pharos  (bv)



 150 gemeenten

 150 miljoen
decentralisatieuitkering, circa 20 
miljoen per jaar (Gezond in de 
stad = GIDS)

 2014-2021

 Lokale, integrale aanpak 
gezondheidsachterstanden

 Lokaal, geen blauwdruk

 Richten op oorzaken van 
verschillen in gezondheid

GIDS-gelden



Wat doet er dan toe als het om gezondheid gaat?
Hoe zorg je voor gelijke kansen op gezondheid



World Health Organisation: 
vijf thema’s die bijdragen aan gezondheidsverschillen, bij zelf gerapporteerde gezondheid, 
mentale gezondheid en tevredenheid in het leven, tussen hoge SES en lage SES



10% van de ongelijkheid in ervaren gezondheid tussen de 20% hoogste SES en de 20% laagste SES 
wordt veroorzaakt door de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg

Thema 1: gezondheidszorg



9 principes voor een duurzame aanpak van terugdringen 
gezondheidsverschillen

1. Zet in op een brede, domein overstijgende aanpak
2. Differentieer waar nodig
3. Benut kansen in verschillende levensfasen
4. Werk samen met de mensen om wie het gaat
5. Werk persoonsgericht
6. Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid
7. Stuur op al doende leren en experimenteren
8. Investeer in goede monitoring en evaluatie
9. Werk aan borging van kennis en effectieve aanpakken 

in praktijk, beleid, opleidingen 



Oorzaken en aangrijpingspunten zijn veelzijdig en liggen veelal buiten het 

volksgezondheidsdomein

• Health in all policies – zowel landelijk als lokaal

• Koppelen van domeinen

• Samenhang in zorg, preventie en ondersteuning

1. Zet in op een brede, domeinoverstijgende aanpak





Met enkel universele maatregelen vergroten we de  verschillen! 

Proportioneel universalisme (WRR rapport)

• Combineer universeel beleid met maatwerk.

• Maak universele maatregelen toegankelijk voor 

iedereen

2. Differentieer waar nodig



Er is verschil tussen ‘gelijke toegang’ (equality)  
en gelijke kansen (equity)



•Bv met betrekking tot leefstijl interventies

Hoe gaat het in jouw wijk of gemeente met deze 
principes



• Kansrijke en gezonde start voor ieder kind

• Preventieve maatregelen bij ingrijpende 

gebeurtenissen 

• Extra aandacht bij migratie en integratie

• Versterken van beschermende factoren (sociale 

steun, netwerk)

• Gezond ouder worden

3. Benut kansen in 
levensfasen



Bewezen meerwaarde voor onderzoek, beleid en interventies

• Aansluiten bij dagelijkse zorgen, belevingswereld, sociale normen, 

leefomstandigheden

• Aansluiten bij capaciteiten en drijfveren van mensen

• Gebruik methoden die niemand uitsluiten

• Inwoners, ervaringsdeskundigen, sleutelpersonen, taalambassadeurs

4. Werk samen met de mensen om wie het gaat



Lessen voor de toekomst

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-eenzaamheid%20%5BMOV-10927840-1.2%5D.pdf

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Wat-werkt-bij-eenzaamheid [MOV-10927840-1.2].pdf


Kys Bedre Odense: Stoppen met roken in Odense: 
scholieren



Dit betreft alle professionals sociaal en medisch domein 

• De persoon staat centraal, niet de aandoening of klacht

• Sluit aan bij behoeften, motivatie, gezondheidsvaardigheden 

• Completer beeld van de persoon

• Draagt bij aan vertrouwen en beter begrip van

• Adviezen die passen bij dagelijkse routine van mensen 

• Het durven afwijken van richtlijnen en protocollen 

5. Werk persoonsgericht



• 2,5 miljoen laaggeletterden (16 jaar en ouder). 
Waarvan 2/3 autochtoon.

• 22% heeft geen of weinig ICT-vaardigheden. 6% 
heeft nog nooit internet gebruikt. 

Laaggeletterdheid en beperkte 
gezondheidsvaardigheden 1/3

(social and human capital)

Cijfers Algemene Rekenkamer, 2016. CBS, 2016, 2018. NIVEL, 2018.

Hoeveel zijn dat er in jouw gemeente



• Mensen met…

• een lagere opleiding

• een migratieachtergrond 

• een lagere sociaaleconomische positie

• … hebben ook vaker beperkte 

gezondheidsvaardigheden.

Laaggeletterdheid en beperkte 
gezondheidsvaardigheden 2/3



Gezondheidsvaardigheden zijn de 
vaardigheden van individuen om 
informatie over gezondheid te 
verkrijgen, te begrijpen, en te 
gebruiken bij het nemen van 
beslissingen over hun gezondheid. 

Beperkte 
gezondheidsvaardigheden

DEFINITIE  3/3



De gesprekskaart 



Hoe gaat het in jouw wijk of gemeente met deze 
principes



Grote voorspellers van het vermogen tot zelfmanagement & gedragsverandering

• Versterken gevoel van persoonlijke controle, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid

• ‘Mastery’ ervaringen: werk met kleine behapbare doelen, succesjes behalen

• Impact chronische stress is groot: neerwaartse spiraal doorbreken, stress-sensitieve dienstverlening

• Aandacht voor sociale steun en netwerk 

6. Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid



• Eigen kracht
• Maatwerk
• Passende zorg
• Leefwereld

Transformatie ondersteuning en zorg
van uitvoering naar persoonsgerichte aanpak

1. Stress

2. Voeding

3. Beweging

Stress: 

- Financieel

- Psychosociaal

Top drie gezondheidsproblemen





Verbinding Armoede en Gezondheid

Slechte gezondheid is een 
van de belangrijkste 
redenen om niet te 
participeren
o 46% van de mensen met 

een minder ervaren 
gezondheid werkt niet.

o 59% van de sociaal 
uitgesloten mensen heeft 
2 of meer chronische 
aandoeningen

Armoede & Schulden
o 81% van de mensen met 

schulden heeft 
gezondheidsklachten

o Mensen met een 
chronische ziekte hebben 
2 keer zo vaak schulden



Aanpak gezondheidsverschillen: een veranderkundige opgave

We hebben een adaptieve en lerende aanpak nodig

• Stevig bestuurlijk draagvlak en betrokken managers

• Samenwerking en (lokale) coalities

• Leiderschap: doel voor ogen, creëren van randvoorwaarden & sturen op 

co-creatie en gezamenlijk leren

7. Stuur op al doende leren en experimenteren



Hoe gaat het in jouw wijk of gemeente met deze 
principes



Van belang voor blijvend draagvlak, voor leren, voor bijsturen, 

voor het vieren van successen 

• Loslaten lineair denken in causale modellen 

• Gebruik vernieuwende methoden: actie onderzoek, participatief

• Combineer methoden: tellen en vertellen

• Effecten, randvoorwaarden, werkzame bestanddelen, proces

8. Investeer in goede monitoring en evaluatie



• Houd gezondheidsverschillen op de agenda

• Blijvend bestuurlijk draagvlak en leiderschap

• Koppelen aan maatschappelijke opgaven 

• Effectieve strategieën opnemen in beleid, systemen en organisaties

• Benut opdrachtgeverschap van gemeenten naar lokale partners Toets kwaliteitscriteria op toepasbaarheid voor 

iedereen

• Kennis, competenties en vaardigheden professionals in opleidingen borgen

9. Werk aan borging van kennis en effectieve
aanpakken in praktijk, beleid, opleidingen



Handige links

• Website gezond in…: www.gezondin.nu

• Voorbeelden, instrumenten, kennisdossiers

• Website Pharos: www.pharos.nl

• Voorbeelden, beeldmateriaal, filmpjes

• Begrijp je lichaam: www.begrijpjelichaam.nl
• Handboek diabetes: www.pharos.nl/diabetes
• LHV toolkit laaggeletterdheid: www.lhv.nl/service/toolkit-

laaggeletterdheid
• Stichting Lezen schrijven: Taalhuizen/taalpunten
• Alliantie 

gezondheidsvaardigheden:www.gezondheidsvaardigheden.nl

http://www.gezondin.nu/
http://www.pharos.nl/
http://www.begrijpjelichaam.nl/
http://www.pharos.nl/diabetes
http://www.lhv.nl/service/toolkit-laaggeletterdheid
http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/

