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Maak kennis met Eefke, 

Tyrell en Ingrid



Eefke

“Eefke heeft het gevoel dat het leven los zand is. 

Ze weet niet wat ze moet en is ervan overtuigd 

dat ze niet goed is in goed zijn. (...) De jarenlange 

stress doet haar gezondheid geen goed. Onlangs 

kreeg ze de diagnose fybromyalgie; chronische 

pijn en vermoeidheid. Maar ze is nog steeds in 

leven en haar kinderen zijn nog altijd bij haar. Dat 

is een goed teken.”



Tyrell

“Tyrell is 23 en komt uit een arm gezin. Hij weet 

niet beter dat hij altijd schulden heeft gehad. Nu 

moet hij kiezen: gaat hij naar school voor het 

behalen van een startkwalificatie of gaat hij 

werken voor het afbetalen van zijn schulden? Hij 

kiest voor het laatste. Niet veel later krijgt Tyrell

last van zijn hart. Op een dag wordt hij wakker 

met een deels verlamd gezicht, symptomen van 

een herseninfarct. Hij schrikt er erg van. Er blijkt 

lichamelijk gezien niets aan de hand te zijn. Zou 

het een symptoom zijn van stress? Hij verliest 

hierdoor wel zijn baan”.



Ingrid

“Ze doet al heel lang vrijwilligerswerk, maar is er 

een beetje klaar mee dat ze daar geen vergoeding 

voor krijgt. Hoogstens een cadeaubon van de 

gemeente. (...) Ze houdt rekening met wat ze eet 

en drinkt. Naar de huisarts gaat ze niet langer, 

want ze heeft al een betalingsachterstand bij de 

zorgverzekering en dan is er ook nog het eigen 

risico. Ingrid wil zo min mogelijk uitgeven.”



Wat hebben Eefke, 

Tyrell en Ingrid gemeen? 



Ze hebben een lagere

levensverwachting dan

hoger opgeleiden

• De levensverwachting van Eefke en 

Ingrid is bijna 4½ jaar minder dan die 

van iemand die hoger opgeleid is. De 

verwachting van jaren die ze in goede 

gezondheid verkeren is bijna 15 jaar 

minder.

• De levensverwachting van Antoon is 

bijna 6 jaar minder dan die van iemand 

die hoger opgeleid is. De verwachting 

van jaren in goede gezondheid is ruim

14½ jaar minder.





Gezondheidsverschillen zijn ook 

de uitkomst van complexe 

maatschappelijke ongelijkheid. 

Waarom complex?

• Ongelijkheid in onderwijs, 

arbeidsmarkt, bestaanszekerheid, 

huisvesting, leefomgeving en sociale 

relaties staan niet op zichzelf; 

• deze factoren beïnvloeden elkaar vaak 

in negatieve, maar soms ook in 

positieve zin;

• ongelijkheden werken vaak lang door: 

ongezondheid ook een gevolg van 

opeenstapeling van problemen 

gedurende de levensloop. 



‘People love to quote Nietzsche: that which 

does not kill us makes us stronger. It doesn’t 

actually. It makes us more likely to get sick’.

• Michael Marmot (2017)



Het gemiddeld persoonlijk 
inkomen van dertigers in 
2017/2018 die opgroeiden 
bij ouders met een laag 
inkomen



Het percentage dertigers 
met een hbo- of universitair 
diploma in 2017/2018 die 
opgroeiden bij ouders met 
een laag inkomen



Het gemiddelde zorgkosten 
van dertigers in 2017/2018 
die opgroeiden bij ouders 
met een laag inkomen



Geen gebrek aan ambities

In 2040 zijn de gezondheidsverschillen tussen 
de laagste en hoogste sociaaleconomische 
groepen met 30% afgenomen.

- topsector Life Sciences and Health (2019)

• Na 30 jaar actief beleid zijn 
gezondheidsverschillen niet kleiner, maar 
eerder groter geworden

• Richt het huidige beleid zich wel op de juiste 
zaken?



• gericht op individuele leefstijl 

(= medisch perspectief)

• Veronderstelling: meer kennis 

= gedragsverandering

wat ook meetelt is waar je 

wordt geboren, opgroeit, 

woont en werkt. 

Halen we het doel van 30% afname als we 
alleen het huidige beleid voortzetten?

Ja, maar...



Gezondheid is multidimensionaal

Gezondheid is niet alleen 

een persoonlijk ‘bezit’...

Maar ook een collectief ‘goed’!

Gezondheid en welbevinden is altijd een samenspel van
• biofysiologie

• sociale interacties

• omgevingsfactoren

Determinanten van gezondheid zijn 
• Persoonsgebonden (leefstijl, genen, kenmerken, etc.)

• Sociaal (werken, wonen, onderwijs, etc.)

• Fysiek (stenen, groen en blauw, veiligheid)

• Structureel (instituties, politiek, etc.)



Een nieuwe stap is nodig!

Niet alleen leefstijl...

Maar ook (en meer!) focus op 

sociale en fysieke leefomgeving



Wat kunnen we 

er aan doen?



Collectieve maatregelen vanuit 

‘welbegrepen eigenbelang’ 

Bijna 1/3 van de Nederlandse bevolking 

leeft in verregaande onzekerheid, en dat 

raakt niet alleen onze gezondheid, maar 

ook: 

• onze maatschappelijke veerkracht

• onze koopkracht

• onze sociale cohesie

...zeker in tijden van corona.



Op zoek naar Riolering 2.0

• Leefomgeving: sociale en gezonde 

leefomgeving niet voor iedereen → 

ongelijkheid stapelt in wijken/buurten

• Bestaans(on)zekerheid: flexibilisering 

arbeid, onzeker inkomen, technisch 

gedetailleerde maar complexe 

voorzieningen

• Onderwijs: diploma-inflatie, prestatiedruk, 

“Zelfde talenten, verschillende uitkomsten”

Gezondheidsverschillen 

aanpakken bij de kern:



Een eerlijke kans op gezond leven:

Stel de aanpak van de maatschappelijke 

oorzaken van gezondheidsachterstanden 

centraler in landelijk, regionaal én lokaal 

beleid. 

1. Langdurig

2. Gebiedsgericht

3. Populatiegericht

Goede voorbeelden: 
• Nationaal Programma Rotterdam Zuid

• Gezond en Gelukkig Den Haag

• Trendbreuk Zuid-Limburg

• Kracht van de Veenkoloniën 



Dank, ook namens


