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Gezondheidsachterstanden verklaren



Armoede en gezondheid

- Geld en schulden

- Werk- en leefomstandigheden

- Sociale omgeving (sociaal isolement)

- Stress
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Chronische stress en gezondheid

 Immuunsysteem, slaap

 Brein: hersenstructuren

 Zelfwaardering, zelfregulatie

 Tunnelvisie en korte termijn gedrag

Joop ten Dam, 2018



1 1,5 2 2,5 3

Inactief

Obesitas

Dagelijks roken

Overmatig acoholgebruik

Relatieve risico

Financiële stress (veel
vs weinig)

Zelfcontrole (laagste vs
hoogste)
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Fruit en groente consumptie

Verschil in wekelijkse consumptie (per 100 gram) 
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Financiële stress en zelfcontrole zijn geassocieerd

met ongezond gedrag onafhankelijk van inkomen

http://www.globe-study.nl/


Financiële stress & gezondheid

Bronnen deels afkomstig uit: Inspiratie- en werkboek armoede, schulden en gezondheid – Pharos, Platform 31, www.gezondin.nu

Mondgezondheid
(Beenackers et al, in voorbereiding)

Sociaal isolement en depressies 
(Bridges & Disney, 2010)

Rusteloosheid en algemene bezorgdheid 
(Drentea & Lavrakas, 2000)

Rugpijn
(Ochsmann et al, 2009)

Alcohol
(Beenackers et al, 2018; Shaw et al, 2011)

Roken 
(Beenackers et al, 2018; Rijnsoever et al, 2012; 
Rüger et al, 2013; Shaw et al, 2011)

Overgewicht 
(Beenackers et al, 2018; Munster et al, 2009; 

Garasky et al, 2009; Siahpush et al, 2014)

Gezond eten 
(Beenackers et al, 2018; Rijnsoever et al, 2012)

Algehele gezondheid 
(Münster et al, 2013; Prentice et al, 2017)



Armoede en gezondheid bij kinderen

In Dordrecht en Vlissingen leeft 1 op de 8 kinderen in armoede1

In Rotterdam leeft zelfs ruim 1 op de 5 kinderen in armoede1

Buurtongelijkheden in perinatale sterfte in the stad Rotterdam (per 1000 

geboorten in de periode 2000–2006). Poeran et al, 2010

1 SCP, Armoede in kaart 2016

Nationaal: 1 op de 10 kinderen
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Hoge economische kosten  voor samenleving

+ psychische problemen

Vele korte en

lange termijn

gevolgen

van baarmoeder  

tot volwassenheid

Opgroeien

in a r mo e d e

Clemens Hosman – Uit presentatie ‘Armoede is oorzaak en gevolg’, Rotterdam, 17 oktober 2018

Armoede en gezondheid bij kinderen
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Gezondheidsachterstanden verkleinen



Review van reviews - FNO

• Overgewicht en obesitas (voeding en bewegen) 

• 36 systematische reviews

• Roken

• 20 systematische reviews 
(2008 review van reviews als startpunt + 19 reviews van na 2008)

• Alcohol

• Geen reviews beschikbaar – review van 39 interventiestudies

• Ervaren gezondheid

• Weinig reviews beschikbaar – review van 22 review- en interventiestudies

Zowel gerichte als universele interventies zijn meegenomen

Rapport FNO: https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2016/11/Het-terugdringen-van-gezondheidsachterstanden-Erasmus-MC-Rapport-mei-2015.pdf

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2016/11/Het-terugdringen-van-gezondheidsachterstanden-Erasmus-MC-Rapport-mei-2015.pdf


Algemene bevindingen review

Er zijn relatief weinig kansrijke en effectieve interventies gevonden, maar de 
aandacht voor het ontwikkelen en evalueren van interventies neemt toe.

Er is een “inverse evidence law”; we weten het meest over het type interventie 
waarvan wordt verondersteld dat ze het minst effectief zijn (bijv. individuele 
gedragsinterventies), en het minst over maatregelen die wel als kansrijk worden 
gezien (bijv. omgevings- en beleidsmaatregelen).

Een afzonderlijke maatregel zal de gezondheidsachterstanden niet terugbrengen, 
een intensieve integrale, intersectorale aanpak is nodig.



Kansrijke elementen

• Prijsmaatregelen

• Omgevingsaanpassingen, fysiek en sociaal

• Combinatie van maatregelen – integrale, intersectorale aanpak

• Aandacht voor capaciteit en samenwerking

• Samenwerking ouders en kinderen

• Samenwerking met gezondheidszorg

• Aandacht voor ‘onderliggende’ vaardigheden

• Aandacht voor ‘onderliggende’ omstandigheden (stress)

• Aandacht voor bereik van interventies
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Er is veel bekend over de oorzaken van gezondheidsachterstanden

Interventies sluiten lang niet altijd aan op de grote onderliggende oorzaken, sommige 
interventies vergroten de verschillen

Op lokaal niveau zou een aanpak zicht kunnen richten op sociale determinanten 
(school, werk, buurt), ook zonder dat een verbetering van de gezondheid het primaire 
doel is

Een intensieve integrale aanpak maakt het meest kans 

Kernpunten



Ruimte creëren voor gezondheid 





‘Voor mij zijn mensen net bonsaibomen. Wanneer je het beste zaadje van de hoogste boom in 
een bloempot stopt, krijg je een evenbeeld van de hoogste boom dat maar een paar decimeter 
hoog is. Er is niets mis met het zaadje dat je hebt gepland, alleen met de grondlaag die 
ontoereikend is. Arme mensen zijn bonsaimensen. Aan hun zaadje mankeert niets. De 
samenleving gaf hun eenvoudig nooit een grondlaag waarin ze konden groeien. Het enige wat 
nodig is om armen uit de armoede te krijgen, is dat we een omgeving voor hen creëren die 
mogelijkheden biedt. Zodra de armen hun energie en creativiteit kunnen ontketenen, zal armoede 
heel snel verdwijnen’.

- Muhammad Yunus, stichter van de Grameen Bank bij het ontvangst nemen van de Nobelprijs voor de Vrede in 2006
(Vertaling uit: Bankier voor de armen, 2007, p26)
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