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Wie gezondheidswinst wil behalen moet 
vroeg beginnen

Lokale coalities terugdringen gezondheidsverschillen delen ervaringen

4

Het traject Terugdringen gezondheidsverschillen van 

het Programma Sociaal Domein liep onlangs af in 14 

‘lokale coalities’. Elke gemeente vormde een eigen coalitie 

van partijen rondom de thema’s gezond gewicht en 

veilige, gezonde & kansrijke start. JOGG Nederland, het 

Nederlands Jeugdinstituut en Pharos zorgden voor het 

ophalen en ontsluiten van de kennis en inzichten in de 

lokale coalities. Voorjaar 2021 verscheen het Eindrapport 

Terugdringen gezondheidsverschillen (zie kader). 

Wat blijkt? De oorzaken van gezondheidsverschillen zijn 

niet tot één beleidsterrein of vakgebied terug te brengen. 

De aanpak van gezondheidsverschillen vraagt om een 

benadering vanuit verschillende perspectieven: van de 

doelgroep, de professionals uit verschillende disciplines 

en het leiderschap op bestuurlijk, organisatorisch en 

uitvoerend niveau.

14 coalities

De 14 deelnemende gemeenten aan het traject 

Terugdringen gezondheidsverschillen vormden de 

afgelopen twee jaar elk een lokale coalitie van partijen 

die betrokken zijn bij het onderwerp (zie kader). Denk aan 

de GGD, GGZ, scholen, huisartsen, kraamzorg, wijkteams, 

verloskundigen, lokale sportbedrijven en de gemeente. Vijf 

gemeenten richtten zich op gezond gewicht bij jongeren 

tot 18 jaar. 

Inleiding

De andere deelnemers aan het traject keken, onder de 

noemer veilige, gezonde & kansrijke start, naar de zorg en 

begeleiding tijdens de eerste duizend dagen in het leven 

van kinderen. Wie gezondheidswinst wil behalen moet 

vroeg beginnen, dat is het motto van alle coalities.

Schokkende cijfers

Het vraagstuk zelf kent schokkende cijfers: 

gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden, 

en mensen met en zonder migratie-achtergrond zijn groot 

en worden steeds groter. Zo overlijden laagopgeleiden 

gemiddeld zeven jaar eerder. Ook krijgen ze 18 jaar 

eerder gezondheidsklachten en hebben ze meer kans 

op overgewicht en obesitas dan hoogopgeleiden in 

Nederland.

Binnen de coalities gingen de partijen aan de slag met 

een eigen ‘integrale en adaptieve aanpak’. Deze aanpak 

vraagt om een veranderambitie en het loslaten van 

een vastomlijnd plan. Vanuit daar gingen de coalities 

experimenteren, monitoren en analyseren om gaandeweg 

samen te leren welke aanpassingen, interventies en 

oplossingen werken. 

Het eindrapport moet dan ook worden gezien als een 

weergave van de weerbarstige praktijk rondom het 

terugdringen van gezondheidsverschillen en de aanpak 

van een wicked problem zoals we deze tijdens het traject 

in de 14 coalities zijn tegengekomen. ‘Dit zou namelijk 



suggereren dat het af is en definitieve lessen te trekken 

zijn, terwijl we hebben gemerkt dat we pas aan het begin 

van deze reis staan’, aldus een van de coalities. 

Acht waardevolle elementen voor een integrale aanpak 

van gezondheidsverschillen

1. Lokale coalities met gezamenlijke ambities en doelen. 

Een coalitie heeft idealiter een goede verbinding 

tussen bestuurlijk, ambtelijk en uitvoeringsniveau. Om 

slagvaardig te blijven moet de coalitie niet te groot zijn. 

Veel coalities werken met een binnen- en buitencirkel 

van een kernteam en flexibel deelnemende partners. 

Zie bijvoorbeeld de reportages over de coalities in 

Smallingerland en Alkmaar verderop in dit magazine.

2. Investering in leiderschap en cultuur. 

Transformationeel leiderschap is binnen de coalities op 

alle niveaus nodig. Dat geldt voor bestuurders, managers, 

beleidsmakers en professionals. Het leiderschap dient 

zich te richten op samenwerking, niet op beheer. Een 

onafhankelijke projectleider, die bekend is in de regio, 

werkt vaak goed.

3. Commitment van bestuurlijke en politieke figuren. 

Naast bestuurlijk commitment is politiek draagvlak van 

belang, zodat gezondheid en gezondheidsverschillen 

op meerdere beleidsterreinen op de agenda komen. 

De adaptieve, lerende aanpak voor de lange termijn 

botst soms met de politieke wens van snelle resultaten. 

Afspraken over de aanpak en het experimentele karakter 

kost de projectleiders veel tijd.

4. Analyse van aard en omvang verschillen. 

Een gedegen analyse van de aard en omvang van 

gezondheidsverschillen in de regio draagt bij aan 

het gevoel van urgentie en het vinden van de juiste 

coalitiepartners. Het is belangrijk om zowel kwalitatieve 

als kwantitatieve gegevens over gezondheidsverschillen in 

de regio in kaart te brengen.  

5. Behoeften, perspectief en context van de doelgroep 

centraal. Het betrekken van de doelgroep moet in het 

gehele proces ingebed worden: wat wordt hun rol in 

het proces richting een integrale aanpak? Welke taken 

en bevoegdheden hebben zij hierin? Het is belangrijk 

om op een passende manier met de doelgroep te 

communiceren, die aansluit bij de taal, vaardigheden en 

cultuur van de doelgroep. 

6. Focus op de doelgroep met de grootste achterstand. 

In de meeste coalities is gekozen voor één of meerdere 

wijken waar de ‘achterstand’ het grootst is. Dit zorgt voor 

een overzichtelijk, behapbaar eerste project. De afspraak 

daarbij is om het geleerde in te zetten in andere wijken. 

Bij focus op de groep met de grootste achterstand, 

profiteren andere doelgroepen vaak automatisch mee.  

Lees meer hierover in de reportages over Haarlem en 

Alkmaar verderop in dit magazine

7. Inzet van werkzame elementen en mechanismes 

die passen bij de doelgroep en de opgave. De zogeheten 

adaptief lerende aanpak van de coalities richt zich op 

systeemdenken: zoals anders handelen, anders beleid 

maken of inzetten, anders samenwerken. Hierbij is 

de valkuil om alleen in interventies te denken. Bij een 

integrale en adaptieve aanpak gaat het juist ook om het 

kijken naar het hele systeem en hoe dat is aan te passen 

en te veranderen. De reportages in Smallingerland en 

Alkmaar verderop in dit magazine illustreren dit.

8. Garantie van gezamenlijke, essentiële 

randvoorwaarden. Het werkt het beste als de partijen 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor monitoring, 

financiering, organisatie en communicatie. Dat is niet 

altijd eenvoudig. Zo is integrale financiering lastig door 

verschillende budgetten.
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De volgende lokale coalities in 14 gemeenten deden mee aan het leer- en verandertraject Terugdringen 

gezondheidsverschillen:

Het leer- en verandertraject duurde officieel tot eind 2020, en werd voorjaar 2021 afgerond. Het 

Rijk, gemeenten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en (lokale) maatschappelijke organisaties (zoals een 

verloskundigenpraktijk) maakten het traject mogelijk. Het ministerie van VWS en de Bernard van Leer 

Foundation (BvLF) stelden hiervoor middelen en kennis beschikbaar. NJi, Pharos en JOGG werkten samen 

in de ondersteuning van de coalities (met kennis over proces en inhoud en in de vorm van adviseurs). JOGG 

en Pharos liepen mee binnen de coalities en fungeerden als onafhankelijke sparringpartner. De ervaring 

en kennis van deze partijen op het gebied van Gezond Gewicht en Kansrijke Start is actief ingebracht in 

de coalities. Zo verrijkten de kennispartners samen de bestaande kennisbasis rond dit thema. Het NJi 

monitorde en beschreefde lessen vervolgens in het eindrapport.

Het doel van de eindpublicatie Terugdringen 

gezondheidsverschillen is om de geleerde lessen van de 

lokale coalities te beschrijven en te duiden. Een ander doel 

is het delen van de beschikbare kennis rondom de aanpak 

van gezondheidsverschillen en met lessen uit de praktijk.

Dit biedt handelingsperspectief voor bestaande 

en nieuwe coalities die aan de slag willen met het 

terugdringen van gezondheidsverschillen. Of die met een 

ander ‘wicked problem’ aan de slag willen, waarbij deze 

werkwijze toepasbaar kan zijn (zie het artikel over wicked 

problems verderop in dit magazine). 

Gezond Gewicht

Alkmaar

Almere

Haarlem

Smallingerland

Venray

Kansrijke Start

Alphen aan den Rijn

Amsterdam

Ede

Dordrecht

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Zaanstad

Veenkoloniën

Wie doen mee?

Eindpublicatie Terugdringen gezondheidsverschillen

i

Lees hier meer over de publicatie

6

De eindpublicatie is dan ook bedoeld voor iedereen die 

werkt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, 

op bestuurlijk, beleids- of uitvoeringsniveau.

https://www.nji.nl/publicaties/eindrapport-terugdringen-gezondheidsverschillen
https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Eindrapportage%20Terugdringen%20gezondheidsverschillen_na%20redactie.pdf


‘Lokale coalities tegen 
ongelijkheid moeten 
meer pionieren’
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José Manshanden

Dit artikel verscheen voorjaar 2021 op www.overheidvannu.nl



De verschillen in gezondheid tussen hoog- en 

laagopgeleiden, en mensen met en zonder 

migratieachtergrond, zijn groot in Nederland. Hoe kan 

deze kloof worden verkleind? Trajectregisseur José 

Manshanden van Terugdringen gezondheidsverschillen 

en directeur van de GGD Amsterdam Amstelland, maakt 

na de start de balans op: ‘Preventie staat nu echt op de 

bestuurlijke agenda’s.’

Gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden, 

en mensen met en zonder migratieachtergrond 

worden steeds groter. Laagopgeleiden overlijden 

gemiddeld zeven jaar eerder. Ook krijgen ze 18 jaar 

eerder gezondheidsklachten en hebben ze meer kans op 

chronische aandoeningen zoals overgewicht en obesitas 

dan hoogopgeleiden in Nederland.

Directeur van de GGD Amsterdam Amstelland José 

Manshanden noemt het een ‘wicked problem’: ‘Het is 

een complex vraagstuk zonder panklare oplossingen. 

Vandaar dat we vanuit het traject die coalities hebben 

gestimuleerd. Daarin kunnen gemeenten zelf uitvinden 

wat er nodig is en wat werkt in hun regio en met de 

doelgroep.’

Het traject eindigde officieel in voorjaar 2021. Tijd voor 

Manshanden om de balans op te maken. ‘Eerlijk, we 

hoopten dat er meer resultaten zouden zijn. We zien 

dat er meer uitvoeringskracht nodig is. De coalities zijn 

gevormd, dat is mooi, maar je ziet dat het niet makkelijk 

is om samen tot concrete resultaten te komen. Het 

blijft mensenwerk. Waar ik wel blij mee ben, is dat het 

onderwerp hierdoor ook op de politieke en bestuurlijke 

agenda’s staat. Bestuurders en professionals zien de 

complexiteit van het probleem en dat een aanpak een 

lange adem vereist. Het verbinden van de verschillende 

domeinen - wat echt nodig is om het integraal aan te 

pakken - en daarbij te kijken naar het hele systeem en 

niet alleen naar losse interventies, blijkt lastig. Ook het 

(blijven) betrekken van de doelgroep is een uitdaging en 

bijvoorbeeld ook het adaptieve karakter – hoe past dat 

binnen de lokale politiek waar resultaten op korte termijn 

belangrijk zijn.’

Aandacht voor preventie

Een winstpunt is dat door corona er meer aandacht is 

gekomen voor preventie. ‘Het besef is gegroeid dat je door 

een gezond gewicht en goed immuunsysteem ziekten 

kunt voorkomen. En ik hoor steeds vaker de vrees dat 

corona de gezondheidsverschillen ook zal vergroten. Er 

is nu, in de politiek en onder bestuurders, aandacht voor 

kansenongelijkheid en gezondheidsverschillen. Corona is 

voor ons programma een hobbel geweest, maar het is ook 

een kans.’ 

De deelnemende gemeenten kregen vanuit het traject 

Terugdringen gezondheidsverschillen ondersteuning. 

Daarnaast kregen ze handvatten aangereikt van 

ondersteunende partijen. De gemeenten bepaalden zelf 

met welke partijen ze aan tafel gingen om over de aanpak 

te praten. Manshanden: ‘We adviseerden een goede mix, 

een coalitie die beleid en uitvoering met elkaar verbindt. 

Denk aan het medisch en sociaal domein, maar ook 

het economisch en ruimtelijk domein, kinderopvang, 

informele netwerken en scholen. Maar er zijn ook meer 

bestuurlijke coalities gevormd. Daarin wordt veel gepraat, 

maar er verandert uiteindelijk weinig.’   

Gebrek aan mandaat

Dat is direct de eerste les die Manshanden zou willen 

delen: ‘Denk bij een samenwerking goed na over de 

samenstelling van je ‘coalitie’. Het is belangrijk dat de 

juiste mensen uit de organisaties zijn aangehaakt: gebrek 

‘Je moet elkaar bestuurlijk 
vinden, maar kennen de 
mensen elkaar in de wijk? 
En snappen ze dat je elkaar 
nodig hebt?’
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aan mandaat bij de betrokkenen bemoeilijkt het maken 

van goede en praktische afspraken over het uitvoeren van 

acties.’ Binnen de coalities is het belangrijk om te streven 

naar een goede verbinding tussen het bestuurlijke, 

ambtelijke en uitvoeringsniveau. Soms worden de niveaus 

opgesplitst en is er een coalitie met bestuurders en 

beleidsmakers en een coalitie met beleidsmakers en 

uitvoerders. 

Veel coalities starten klein maar worden steeds groter. 

Om slagvaardig te blijven en een gedeeld gevoel van 

eigenaarschap te creëren moeten deze niet te groot 

zijn.  ‘Veel coalities zijn daardoor gaan werken met een 

binnen- en buitencirkel van een kernteam en flexibel 

deelnemende partners.’

Verbinding bestuurders en praktijk

Wat ook helpt, is om bepaalde typen mensen uit te 

nodigen. ‘Mensen die de verbinding weten te leggen 

en alles overzien. En praktijkmensen, die weten hoe 

beleid uitpakt. Kansrijke Start gaat onder andere over 

kraamzorg, verloskundigen en jeugdgezondheidszorg. Je 

moet elkaar bestuurlijk vinden, maar kennen de mensen 

elkaar in de wijk? Weten ze elkaar te vinden en snappen 

ze dat je elkaar nodig hebt?’ En nog een les: samenwerken 

blijft mensenwerk. ‘Een coalitie kan op papier goed 

zijn samengesteld uit bepaalde partijen, maar voordat 

het gaat vliegen, is er meer nodig. Welk gesprek voer je 

met elkaar? Durven mensen elkaar aan te spreken op 

verantwoordelijkheden? Dat is zoeken. Je hebt een goede 

voorzitter nodig, maar ook een goede projectregisseur. 

Als je elkaar hebt gevonden op de inhoud, moet je samen 

ook het gevoel hebben dat je met elkaar een verschil wil 

maken.’

Amsterdam Vitaal en Gezond

Ook in Amsterdam, deelnemer aan het thema Kansrijke 

Start, gaat de coalitie door als onderdeel van de brede 

coalitie Amsterdam Vitaal en Gezond. Hieronder vallen 

allerlei samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld voor de 

ouderenzorg en GGZ. Manshanden: ‘Regionale coalities 

om gezondheidswinst te halen, krijgen de komende jaren 

meer gewicht.’ 

‘Er ligt nu een mooi programma hoe we dit gaan 

aanpakken. We gaan investeren in bepaalde wijken 

waarbij we naar het hele systeem kijken. Een belangrijke 

schakel zijn lokale coalities.  Zij verzorgen de verbinding 

in de wijk, om te zorgen dat gezinnen die ondersteuning 

nodig hebben, niet ‘ontsnappen’.’

‘Regionale coalities om 
gezondheidswinst te halen, 
krijgen de komende jaren 
meer gewicht’

9
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moeders) elkaar wekelijks ontmoeten onder leiding van 

een verloskundige of jeugdverpleegkundige. Vragen 

over opvoeding en leefstijl kunnen daar worden gesteld 

en ouders leren ook van elkaar. Manshanden: ‘Door in 

hulpverlening samen te werken met wijkpartners en lokale 

mediakanalen, kunnen we de ouders beter bereiken en 

hun wantrouwen overbruggen.’

Veel meer tijd

De coalitie was een goede manier voor alle professionals 

in de wijken om elkaar beter te leren kennen en samen 

te werken. Daarnaast werd in de gesprekken tussen 

de hulpverleners duidelijk dat de financiering vaak een 

struikelblok vormt. ‘Kijk, in een wijk als Amsterdam 

Zuidoost zijn huisartsen, verloskundigen en het wijkteam 

veel meer tijd kwijt om mensen te bereiken’, zegt 

Manshanden. 

‘Eén van de dingen waar ik me hard voor maak, is dat de 

hulpverleners in die wijken de tijd en het geld krijgen om 

de mensen te bereiken. En dat is ook aan de landelijke 

politiek om te regelen in de financieringssystematiek. 

Zorg er bijvoorbeeld voor dat de huisarts in een 

achterstandswijk een halve praktijk mag hebben en toch 

volledige financiering krijgt. Op die manier kan hij of zij 

veel meer tijd besteden aan patiënten.’ 

‘Als je een uitnodiging 
stuurt voor het 
consultatiebureau komt 
in Amsterdam-Zuid bijna 
iedereen op de afspraak. In 
Zuidoost is dat beduidend 
lager, daar moet je dus 
meer moeite doen’

Versnipperd aanbod

De Amsterdamse coalitie Kansrijke Start begon met 

een inventarisatie van het aanbod voor moeders die 

net zwanger zijn tot gezinnen met baby’s tot twee 

jaar. ‘Dat aanbod bleek ontzettend groot, maar wel 

versnipperd over allerlei plekken en organisaties. 

Daardoor waren er veel overdrachtsmomenten en dat 

waren juist de momenten waarop gezinnen afhaakten 

en uit beeld verdwenen. We zien bij ouders in kwetsbare 

omstandigheden vaak óók wantrouwen tegenover 

hulpverlening. Juist dán is een warme overdracht 

belangrijk.’ 

De Amsterdamse coalitie ging daarmee aan de slag: 

minder en vooral ‘warme’ overdrachtsmomenten van 

gezinnen binnen de hulpverlening. Daarnaast startte 

men groepen in de wijk waar ouders (in de praktijk vooral 
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Werken aan 
taalachterstand 
voor verbetering van 
gezondheid
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Josha Puite (links) en Nicole Cremers.



Hoe werken gemeenten, zorgverzekeraars, welzijnswerk, 

huisartsen, scholen en andere organisaties samen 

om gezondheidsverschillen te verkleinen? Die vraag 

onderzoeken coalities in Alkmaar, Almere, Haarlem, 

Rotterdam, Smallingerland en Venray in het traject 

Terugdringen gezondheidsverschillen. In Haarlem 

werkt de coalitie aan een integrale aanpak van de 

gezondheidsproblemen in de wijk door het medisch en 

sociaal domein dichter bij elkaar te brengen. ‘Aandacht 

voor een gezond gewicht en een gezonde levensstijl 

begint soms bij de vraag: bent u gelukkig waar u nu 

woont?’

Een nieuw gezondheidscentrum midden in de wijk, waarin 

niet alleen huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten 

spreekuur houden, maar ook het sociaal wijkteam, 

thuiszorg, psychologen en het welzijnswerk. ‘Liefst willen 

we ook een gemeenteloket, waar je terechtkunt met 

alle vragen over bijstand of toeslagen, werken, wonen, 

kinderopvang, mantelzorg en buddy’s’, zegt Josha Puite. 

Samen met fysiotherapeut Nicole Cremers is ze de 

stuwende kracht achter het nieuwe centrum in Schalkwijk 

in Haarlem.

Centrum zonder drempels

Professionals uit het medisch en sociaal domein moeten 

hier onder één dak gaan samenwerken om de gezondheid 

van de wijkbewoners te verbeteren. Het moet een 

centrum worden zonder spreekwoordelijke drempels, 

zeggen Puite en Cremers met aanstekelijk enthousiasme: 

‘We willen ook een leestafel en lekkere koffie. Mensen 

moeten als vanzelf binnenlopen en informatie of hulp 

kunnen krijgen waarmee ze hun leefsituatie, en dus ook 

hun gezondheid in brede zin, kunnen verbeteren.’

Het gezondheidscentrum is nu sinds drie jaar gevestigd 

in portocabins. Daarvoor was er geen huisarts in de wijk, 

zegt Puite. ‘Mijn vader was huisarts en toen mijn man en 

ik de praktijk overnamen wilden we hierheen. Ik ben hier 

‘We waren als gemeente 
wel bezig met het thema 
gezondheidsverschillen, 
maar het kreeg niet echt 
ruimte. Door de pilot 
veranderde dat. Het kost 
tijd om de juiste mensen 
aan tafel te krijgen en 
gezamenlijke ambities te 
formuleren’
opgegroeid, ik heb hart voor de wijk en voor de problemen 

van de mensen hier.’ 

 

Coalitie in Schalkwijk

De plannen voor het nieuwe gezondheidscentrum 

bestonden al, maar kregen een impuls door de nieuwe 

samenwerking in Haarlem. Die ontstond mede vanuit 

de pilot om gezondheidsverschillen terug te dringen. 

De gemeente was hierin de aanjager. Doel was om 

aan te sluiten bij wat er al is aan initiatieven, zegt 

projectleider van de gemeente Haarlem, Agnes Becker. 

‘We waren als gemeente wel bezig met het thema 

gezondheidsverschillen in de stad, maar het kreeg niet 

echt ruimte. Als projectleider kreeg ik de tijd om een 

netwerk op te bouwen in de Boerhaavewijk. Dat duurde 

een jaar. Het kost tijd om de juiste mensen aan tafel te 

krijgen en gezamenlijke ambities te formuleren.’

Gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden, 

en mensen met en zonder migratie-achtergrond worden 

steeds groter. Dat blijkt ook uit de data van de Haarlemse 

GGD. Het aantal kinderen met overgewicht is in het 

centrum van Haarlem 8 procent. In Schalkwijk, onderdeel 
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van de Boerhaavewijk, is dat 21 procent. 

‘Het streven van de coalitie is om jongeren op een gezond 

gewicht te krijgen’, zegt Becker. ‘Om dat te bereiken willen 

we de algemene gezondheidsvaardigheden in de wijk 

verbeteren. De klassieke manier is dan om informatie te 

geven over gezond leven en eten, maar wij willen breder 

kijken. Met een taalachterstand is het niet eenvoudig 

om etiketten in de supermarkt te begrijpen. En als je als 

professional niet de juiste vragen stelt, krijg je niet helder 

waarom iemand gezondheidsklachten heeft.’ 

Andere aanpak professionals

De aanpak in Haarlem heeft twee sporen: op de 

eerste plaats het verbeteren van taalvaardigheden 

voor de gezondheidsvaardigheden. Daarnaast moeten 

ook professionals in de wijk anders gaan werken. ‘De 

boodschap bereikt de doelgroep niet’, zegt Becker. ‘Het 

medisch domein ziet veel, maar vraagt vaak niet door of 

geeft de signalen niet door aan de professionals in het 

sociaal domein. En andersom geldt dat natuurlijk ook.’

In het gezondheidscentrum zijn Josha Puite en Nicole 

Cremers hier al een paar jaar mee bezig. Puite: ‘Als we écht 

aan de gezondheid van mensen in de wijk willen werken 

moeten we andere vragen stellen, doorvragen op meer 

thema’s dan alleen het medische. We moeten kijken naar 

de hele mens en verder, niet het kleine stukje waarvoor 

we zijn opgeleid. Het idee van het nieuwe centrum is dat 

we dan ook patiënten als dat nodig is meteen kunnen 

doorsturen naar het wijkteam dat een deur verderop zit.’ 

Armoede en sociale problemen hebben een enorme 

impact op de gezondheid, zegt Puite. ‘Stoppen met roken 

is niet je topprioriteit als je schulden hebt en niet weet of 

je volgende week nog een huis hebt.’ 

 

Zorgplicht of doorvragen

Cremers geeft een voorbeeld van de ‘bredere’ blik van 

de hulpverleners in de wijk: ‘We hadden een patiënt die 

thuis pijn op de borst kreeg. De man dacht: laat maar, ik 

wil toch niet meer. Maar hij vond het toch rot voor zijn 

kinderen en belde alsnog de huisarts. Hij revalideert nu in 

ons centrum. De fysiotherapeut kan dan het standaard 

hartrevalidatieprogramma aanbieden. Dan heeft hij aan 

zijn zorgplicht voldaan. Of hij kan tijdens de intake vragen: 

‘Waarom wilde u eerst de ambulance niet bellen? Hoe ziet 

uw leven eruit?’ ’

De fysiotherapeut koos voor het laatste. Cremers: ‘Toen 

bleek dat deze patiënt helemaal niet gelukkig is waar 

hij woont, in een flat met veel sociale problematiek. Hij 

wil graag verhuizen naar het oosten van het land, waar 

minder prikkels zijn. Die signalen geven we door aan het 

sociale wijkteam.’

Armoede en gezondheid

Het dilemma is wel, zeggen Puite en Cremers, dat 

hoogopgeleide, witte professionals te maken hebben met 

een laagopgeleide doelgroep met vele achtergronden. 

‘Dus moeten we gespreksvaardigheden oefenen’, zegt 

Puite. ‘En los daarvan moeten we als professionals bereid 

zijn om de patiënten écht te leren kennen.’ 

En eerstelijnsprofessionals moeten bereid zijn om de 

partners in de wijk te kennen: scholen, GGZ, sociaal 

wijkteam, sportsupport. Door de samenwerking binnen 

de pilot weten mensen elkaar nu goed te vinden, zegt 

Cremers. ‘We waren veel verschillende vlekjes in de wijk 

en nu zijn we één uitdijende vlek. Een hele verbetering. 

Dat is bereikt door structureel veel samen te komen,  de 

verschillende ideeën en projecten aan elkaar te verbinden 

en ervoor te zorgen dat je dezelfde taal spreekt.’

‘Met een taalachterstand 
is het niet eenvoudig om 
etiketten in de supermarkt 
te begrijpen’
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Supermarktsafari’s

Vanuit de coalitie zijn verschillende initiatieven gestart, 

zoals supermarktsafari’s en een fittest waarbij mensen 

gratis hun bloeddruk kunnen laten meten. ‘Die test is 

populair en is het ideale moment om mensen te vragen 

naar hun algemene gezondheid en de keuzes die ze 

maken’, zegt Agnes Becker. Helaas heeft corona ook hier 

roet in het eten gegooid.  Een grote “markt” met een 

fittest en informatie over taalvaardigheden en gezond 

leven kon daardoor niet doorgaan.

Daarnaast wil Becker ook met collega’s van andere 

gemeentelijke diensten kijken naar de inrichting van de 

Boerhaavewijk. ‘Hoe faciliteren we dat mensen meer gaan 

bewegen?’ zegt Becker. ‘Daar is meer groen voor nodig, 

wandelroutes en bankjes, een andere inrichting ook van 

de schoolpleinen. Dat is een streven voor de langere 

termijn.’ 

Aanpak per wijk

Uiteindelijk moet de aanpak vanuit de coalitie zich 

verspreiden over heel Haarlem. Nu de pilot Terugdringen 

gezondheidsverschillen eindigt wil de gemeente de 

aanpak borgen in het lokale Preventieakkoord. Die moet 

uiteindelijk worden uitgewerkt in concrete plannen 

per wijk, zegt Becker. ‘Wat in Schalkwijk werkt, hoeft in 

andere wijken niet aan te slaan. Het is cruciaal dat je 

kijkt naar je samenwerking in de wijk, welke mensen en 

organisaties de kar trekken en welke initiatieven er zijn. De 

uitvoering en ambities moeten gezamenlijk zijn, ondanks 

verschillende belangen.’

Over vijf jaar maakt het niet meer uit of een bewoner 

in Schalkwijk met een probleem bij de huisarts, de 

psycholoog of het wijkteam komt. ‘Het idee is dat hij of zij 

altijd op dezelfde route belandt’, zegt Cremers. ‘En langs 

die route bekijken we de kwaliteit van leven, en hoe we die 

kunnen verbeteren.’ 

‘Stoppen met roken is 
niet je topprioriteit als je 
schulden hebt en niet weet 
of je volgende week nog een 
huis hebt’
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Een kansrijke start
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De eerste 1000 dagen in de ontwikkeling van een kind 

zijn cruciaal voor het verloop van de rest van zijn leven, 

blijkt uit onderzoek. Of het kind een goede of juist valse 

start heeft, blijkt veel impact te hebben. De podcast ‘Een 

kansrijke start’ uit de podcastserie van het Programma 

Sociaal Domein gaat in op sociale verloskunde en het 

programma Kansrijke Start.

Eric Steegers, hoogleraar gynaecologie aan het Erasmus 

MC, vertelt over de medische kant van dit programma. 

Jordy Clemens, wethouder in Heerlen, geeft de kant 

van het sociaal domein weer. Hoe hangen armoede, 

zwangerschap en levensverwachting met elkaar samen? 

Waarom zijn er zulke grote gezondheidsverschillen tussen 

pasgeborenen in Nederland? Wat kunnen we doen om die 

eerste 1000 dagen zo goed mogelijk te laten verlopen?

Erik Steegers: ‘Gezond geboren worden hangt niet alleen 

af van die geboorte zelf, maar de kansen van een kind 

op een optimale ontwikkeling worden sterk beïnvloed 

door hoe de zwangerschap verloopt. Vroeggeboorte en 

niet goed gegroeid zijn, hebben bijvoorbeeld gevolgen 

voor de gezondheid van het kind op latere leeftijd. Denk 

aan chronische ziekten zoals suikerziekte, of de mentale 

gezondheid.’

Eerste weken en sociale omgeving zijn bepalend

Aan dit belangrijke, nieuwe inzicht worden nog twee 

recente wetenschappelijke inzichten toegevoegd. Ten 

eerste zijn de eerste weken van een zwangerschap 

al bepalend, en niet alleen de tweede helft. Steegers: 

‘We hebben gezien dat als embryo’s in de eerste paar 

weken kleiner zijn en minder goed groeien, de kinderen 

op zesjarige leeftijd al een hogere bloeddruk en hoger 

cholesterolgehalte vertoonden.’

Het tweede inzicht is dat ook de sociale omgeving 

sterk bepalend is voor de ontwikkeling van een kind in 

de baarmoeder. Steegers: ‘Waar het gaat om een laag 

geboortegewicht, vroeggeboorte en geboortesterfte 

zagen we in Rotterdam grote verschillen tussen rijke 

wijken en achterstandswijken.’

Stress en ongezonde leefstijl in achterstandswijken

Wetenschappers stellen dat deze verschillen worden 

veroorzaakt door stress bij de moeder tijdens de 

zwangerschap. Steegers: ‘In achterstandswijken hebben 

gezinnen niet één probleem, maar ze hebben bergen 

problemen. Stress tijdens een zwangerschap leidt tot 

vroeggeboorte en groeiproblemen. Bovendien hebben 

mensen in achterstandswijken een ongezondere leefstijl: 

ze eten slechter, roken vaker, gebruiken drugs.’

Ook Jordy Clemens heeft dit effect gezien in zijn 

gemeente Heerlen. ‘De levensverwachting in Heerlen 

van mensen die een villa wonen en mensen in een 

achterstandswijk loopt zo’n zes tot zeven jaar uit elkaar. 

Als je een zwangere vrouw ziet en doorvraagt naar sociale 

problemen, dan kun je meteen hulp geven. Je betrekt 

meteen sociale instanties erbij. Dat noemen we “sociale 

verloskunde”.’

Sociale verloskunde en stevige start

De verbinding tussen de verschillende partijen en 

professionals rondom kinderen en jonge gezinnen is heel 

belangrijk, benadrukt Clemens. ‘We hebben een enorme 

verantwoordelijkheid en tegelijkertijd de kans om grote 

impact te hebben op het leven van ouders en kinderen. 

Als je weet hoe noodzakelijk dat is, dan zie je dat je als 

gemeente een belangrijke taak hebt om te zorgen voor je 

kinderen. En daarmee voor een mooiere toekomst voor je 

stad of dorp.’

Beluister de podcast op
      
      Spotify

      iTunes

Beluister ook onze andere podcasts

            PSD Zaaigoed
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Hoe zet Alkmaar de 
openbare ruimte 
in voor een betere 
gezondheid?
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Ruimte voor gezondheid 
Hoe kunnen we de openbare leefruimte in wijken zo 

inrichten dat het een gezonde leefstijl bevordert? 

Die vraag onderzochten de gemeente Alkmaar, JOGG 

Alkmaar, Alkmaar Sport en GGD Hollands Noorden in 

het traject Terugdringen gezondheidsverschillen van 

het Programma Sociaal Domein. Dat resulteerde onder 

meer in het rapport ‘Ruimte voor gezondheid’: vol met 

inspiratie om het stimuleren van een betere gezondheid 

in te bedden in de leefomgeving. De inzichten werden 

door de coalitiepartners opgehaald en toegepast in de 

Alkmaarse wijk Overdie. 

Maak sport-, beweeg- en speelfaciliteiten toegankelijk, 

zorg voor locaties waar groepen bij elkaar komen, 

laat wijkbewoners meewerken aan onderhoud van de 

gezamenlijke tuin en moedig gezonde voedingskeuzes 

aan. Het zijn enkele aanbevelingen uit het rapport Ruimte 

voor gezondheid. De gids zoomt in op vier thema’s om een 

gezonde leefstijl te bevorderen: beweging, gezond eten en 

drinken, zingeving, en ontspanning en community. 

 

Het sociaal en fysiek domein werken in Alkmaar daarbij 

intensief samen. ‘Het thema staat hoog op de agenda’, 

constateren Anja Lems,  JOGG-regisseur in Alkmaar, en 

Christiaan Griffioen, beleidsadviseur gemeente Alkmaar. 

Daarbij wijzen zij op landelijke en politieke ontwikkelingen 

als het Sportakkoord, het Nationaal Preventieakkoord 

en de Omgevingswet. ‘De Omgevingswet biedt de kans 

om gezondheid standaard mee te nemen in gebieds- 

of wijkontwikkeling’, aldus Griffioen. JOGG staat voor 

Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst. 

‘In de coalitie in Alkmaar onderzoeken we samen hoe 

de woon- en buitenruimte kan bijdragen aan een betere 

gezondheid van wijkbewoners’, vertelt Lems. ‘Daarbij 

gaat het natuurlijk om meer dan speeltuinen of een 

voetbalveldje in de wijk’, benadrukt zij. ‘Vaak wonen 

kwetsbare mensen geclusterd in een wijk. Mensen met 

een laag inkomen, schulden of andere vaak gestapelde 

problemen hebben dikwijls een ongezonde leefstijl, 

blijkt uit onderzoek. De crux is om aan te sluiten bij de 

behoeften van de inwoners van een wijk, zodat mensen 

gezondere keuzes gaan maken.’

 

De wijk Overdie

Om daarmee te oefenen ging de coalitie aan de slag 

met een realtimecasus: de wijk Overdie aan de rand van 

Alkmaar. Een deel van de inwoners van Overdie heeft 

gezondheidsachterstanden. ‘De GGD weet bijvoorbeeld 

hoeveel kinderen er lid zijn van een sportvereniging, 

maar ook hoe het staat met de sociaal-emotionele 

gezondheid of hoe tevreden mensen zijn met hun 

woonomgeving’, vertelt Esther Kleine Deters, adviseur 

gezondheidsbevordering bij GGD Hollands Noorden.

‘Op veel punten scoort Overdie lager dan gemiddeld’, 

vervolgt Kleine Deters. ‘Zo heeft 36 procent van de 

mensen in Overdie moeite met rondkomen, tegenover 

22 procent in Alkmaar gemiddeld. Daarnaast kampen 

gemiddeld genomen veel kinderen en volwassenen met 

overgewicht en gezondheidsproblemen. Veel ouderen 

worden ernstig beperkt in hun dagelijkse activiteiten door 

een slechte gezondheid en ook spelen kinderen weinig 

buiten.’

Overdie is een naoorlogse wederopbouwwijk met 

vernieuwing en renovatie.  ‘Het ideale moment om samen 

met de coalitiepartners te onderzoeken hoe het fysiek 

en sociaal domein elkaar kunnen versterken bij het 

stimuleren van gezondere keuzes’, aldus Kleine Deters. 

‘Al snel merkten we: een woningcorporatie of 

projectontwikkelaar kijkt met heel andere ogen naar een 

wijk dan een gemeente of welzijnsorganisatie’, vervolgt 

Kleine Deters. ‘Woningcorporaties en projectontwikkelaars 

moeten veel financiële en technische afwegingen maken. 
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Zo moeten woonwijken op een bepaalde afstand van 

snelwegen worden gebouwd vanwege fijnstof.’

Gemeenten en welzijnsorganisaties kijken meer 

naar de vraag hoe je door een bepaalde bouwstijl de 

sociale cohesie kunt beïnvloeden. ‘Denk aan ruimte 

voor moestuinen of om te recreëren’, aldus Anja Lems. 

‘Grotere ramen zorgen voor meer daglicht en zorgen 

daardoor voor een gezonder leefklimaat in een huis. Maar 

projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen 

daar niet altijd aan tegemoetkomen door bijvoorbeeld 

beperkte budgetten. In de coalitie brachten we alle 

belangen en afwegingen samen.’ 

Kansrijke kanten van Overdie

De volgende vraag die rees: welke factoren staan een 

gezonde leefstijl in de weg? ‘Om daar inzicht in te 

krijgen, maakten we samen met alle coalitiepartners 

een wandeling door de wijk’, vertelt Lems. ‘Dat gaf veel 

inzichten. Zo is de verleiding om de auto te nemen 

groot. De hoofdverkeersader door de wijk maakt het 

voor fietsers bijvoorbeeld onveilig, vooral door het vele 

vrachtverkeer. En de vele fastfoodketens zorgen voor veel 

verleidingen om ongezond te eten.’

Maar hoe stimuleer je mensen tot gezonder gedrag? ‘Ik 

moet dan vaak denken aan de wipkip die werkloos voor 

het verzorgingshuis van mijn oma stond’, vertelt Lems. 

Waarmee zij maar wil zeggen: om mensen te stimuleren 

tot meer sport en bewegen is ook sociale cohesie nodig, 

en niet te vergeten: actieve buurtbewoners en voldoende 

geschikte faciliteiten.  

Gelukkig heeft de wijk Overdie ook goede en kansrijke 

kanten. Zo is de sociale cohesie hoog. ‘Buren kennen 

elkaar en houden elkaar op een positieve manier in de 

gaten’, aldus Griffioen. Ook zijn er plekken in Overdie 

waar het sociaal en fysiek domein elkaar versterken. Zo 

investeerde de gemeente recent bijvoorbeeld in park 

Oosterhout, waar een beweegtuin werd gemaakt. ‘Daar 

maken de inwoners van Overdie gretig gebruik van, zowel 

jong als oud’, vertelt Griffioen. ‘Het park gedraagt zich 

in coronatijd als een groen hart in de wijk waar mensen 

naartoe gaan om te bewegen en te sporten. Ook zijn er 

een skateplek en rekstokken voor jongeren.’

Moverz

Naast meer uitnodigende fysieke plekken, investeerde de 

Alkmaarse coalitie in het stimuleren van gezond gedrag. 

Zo gingen zogeheten Moverz aan de slag met jongeren 

bij moskee Bilal in Overdie (zie foto’s op de volgende 

pagina’s). ‘Vaak zijn er in het weekend veel kinderen in en 

om de moskee te vinden’, vertelt Wouter van der Klugt, 

teamleider sportstimulering bij Alkmaar Sport. ‘Een 

aantal van deze jongeren hebben we gevraagd om deel te 

nemen aan de Moverz-cursus, waarin ze worden opgeleid 

tot activiteitenbegeleiders. De Moverz-cursus wordt 

gegeven door een sportprofessional van Stichting Sport-Z. 

De jongeren die de Moverz-cursus hebben gedaan, zijn 

breed inzetbaar in de wijk. We geven hun skills mee om 

andere kinderen in de wijk te begeleiden bij buitenspelen. 

Vervolgens organiseren ze zelf activiteiten in hun wijk.’ 

Dat werkt. ‘De jongeren die we opleiden staan dicht bij 

‘Ik moet dan vaak denken 
aan de wipkip die werkloos 
voor het verzorgingshuis 
van mijn oma stond’

‘Gemeenten en 
welzijnsorganisaties 
kijken meer naar de vraag 
hoe je door een bepaalde 
bouwstijl de sociale cohesie 
kunt beïnvloeden’
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de kinderen en jongeren in de wijk’, vertelt Van der Klugt. 

‘Zij weten wat er speelt in de wijk en waar jongeren van 

“aan” gaan. Dat vergroot de kans dat de activiteiten 

ook beklijven.’ Alles draait om op een laagdrempelige 

manier contact te maken met wijkbewoners, benadrukt 

ook Esther Kleine Deters. ‘Zo stimuleren we ouders op 

schoolavonden om gezonde traktaties te maken als hun 

kind jarig is, onder meer via de Gezonde School-aanpak.’

‘De jongeren die we 
opleiden staan dicht bij
de kinderen en jongeren in 
de wijk’

Energie vasthouden

De coalitiepartners zijn tevreden met de opbrengsten 

en inzichten tot nu toe, die zij bundelden in het 

rapport Ruimte voor gezondheid. ‘Het rapport 

stimuleert de betrokken organisaties om op een 

andere manier te kijken’, aldus Anja Lems. ‘Mijn 

hoop is dat de gezondheidsgids standaard op tafel 

komt bij gebiedsontwikkelingen. Bij toekomstige 

woningbouwprojecten kunnen woningcorporaties en 

projectontwikkelaars aan de hand van de gids samen in 

gesprek gaan over het grotere plaatje voor een gezonde 

leefomgeving.’ 

Dat is een langdurig proces, verwacht ze. ‘Hoe dan ook, 

ons traject heeft de samenwerking tussen het fysiek 

en sociaal domein een boost gegeven. Het besef is 

geland dat het nodig is om organisaties uit verschillende 

domeinen in een vroeg stadium te betrekken bij de 

herinrichting van de openbare ruimte. De kunst is nu om 

deze energie vast te houden en onze kennis en ervaringen 

te delen met andere gemeenten.’
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Abdulwahhaab Essabir 
ontvangt zijn certificaat 
van de Moverz-cursus. 

Links van 
hem Yalmard (Moverz), 
rechts van hem Driss el 
Benissi van moskee Bilal

Presentatie van Jongeren 
op Gezond Gewicht 

Alkmaar
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Stimuleren van gezond gedrag: JOGG Alkmaar 
en Moverz



Levend kwartet: de afsluitende activiteit van de Moverz-cursus
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‘Wicked problems’ 
en de Amsterdamse 
aanpak gezond 
gewicht
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Wat zijn ‘wicked problems’? In deze vraag duiken we 

in de podcast ‘Wicked problems en de Amsterdamse 

aanpak gezond gewicht’. Hoe herken je wicked problems? 

Wat kun je eraan doen? En waarom komen ze bij uitstek 

voor in het sociaal domein? Anouk Op ’t Veld voorheen 

verbonden aan adviesbureau AEF en docent aan de 

Erasmus Universiteit vertelt over de theorie en aanpak 

van wicked problems. Karen den Hertog, MT-lid GGD 

Amsterdam Amstelland, gaat in op hoe Amsterdam 

omgaat met een wicked problem als de aanpak van 

overgewicht bij jeugdigen. 

Bij een wicked problem zijn er verschillende interpretaties 

van wat een vraagstuk is. Ook is niet duidelijk wanneer 

een vraagstuk is opgelost. Er zijn doelen, waarden en 

belangen die conflicteren. Het vraagstuk is zo vervlochten 

met andere aspecten in de maatschappij, dat een 

oplossing vaak weer zorgt voor een nieuw vraagstuk.

Aanpak gezond gewicht in Amsterdam

Hoe pak je wicked problems dan aan? Bij wicked 

problems is adaptief leiderschap nodig om samen te 

bepalen wat de volgende stap is, stelt Op ‘t Veld.  ‘Je kunt 

het vantevoren niet uittekenen.’

Een voorbeeld. Overgewicht van jeugdigen is een wicked 

problem, beseften ze in Amsterdam. Er zijn veel factoren 

die samen zorgen voor het ontwikkelen van overgewicht. 

‘We sloegen het probleem dan ook niet plat, zoals vaak 

gebeurt bij de aanpak van vraagstukken’, aldus Karen 

den Hertog. ‘Een complex probleem los je niet op met 

eendimensionale oplossingen.’

In 2012 startte Amsterdam met een driesporenplan voor 

de aanpak van overgewicht. ‘Met ouders, kinderen en 

professionals in de uitvoering hebben we ingezet op een 

buurt- en community-aanpak. Wat hebben jullie nodig? 

Dat is het eerste spoor’, aldus Den Hertog.

Sturingsinstrumenten

Het tweede spoor draait om het mobiliseren van wat 

er nodig is. ‘Welke sturingsinstrumenten hebben wij als 

overheid? Zoals sportevenementen die we als lokale 

overheid financieel steunen. Waarom zouden we daarvan 

niet mogen vragen dat ze vrij zijn van kindermarketing?’ 

Het derde element van het plan is de veranderaanpak, 

vervolgt ze. ‘Daarvoor zijn excellente professionals nodig 

die anders gaan handelen om ook andere resultaten te 

krijgen.’

Slimme vragen stellen, uitproberen en leren

‘Bij wicked problems gaat het om slimme vragen stellen, 

uitproberen en leren’, aldus Op ‘t Veld. ‘En dat goed 

organiseren. Het zijn grote problemen die je met kleine 

stappen moet oplossen. Wicked problems, clumsy 

solutions.’

Dat herkent Den Hertog: ‘Het driepsporenplan kwam 

er niet zo smooth als ik het nu vertel. Onze aanpak 

van overgewicht is een aaneenschakeling van clumsy 

solutions. Daarbij betrekken we ook wetenschappelijke 

partners. Aan de andere kant gaan we in gesprek met 

ouders en kinderen. Waarom was dit clumsy? En waarom 

werkt die ene parel wel?’

Of zoals Op ‘t Veld het formuleert: ‘Je moet bij het 

aanpakken van wicked problems zowel op the balcony als 

op the dancefloor staan.’

Beluister de podcast op
      
      Spotify

      iTunes

Beluister ook onze andere podcasts

            PSD Zaaigoed
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Overgewicht? 
Dan hebben we het 
zo min mogelijk over 
gewicht
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Hoe werken gemeenten, zorgverzekeraars, 

consultatiebureaus, scholen en andere organisaties 

samen om overgewicht terug te dringen bij de 

jeugd? Die vraag onderzoeken coalities in Alkmaar, 

Almere, Alphen aan den Rijn, Haarlem, Rotterdam, 

Smallingerland en Venray in het traject Terugdringen 

gezondheidsverschillen. In de gemeente Smallingerland 

leggen ze daarbij niet de nadruk op gewicht maar op een 

gezonde leefstijl en positieve ervaringen.

‘Mijn zoon Kevin is 11 jaar, stevig en autistisch’, vertelt 

Paula uit Smallingerland (niet hun echte namen, red.). 

‘Kevin heeft geen honger- en verzadigingsgevoel en 

hij neemt niet zo snel iets van iemand aan. Dat maakt 

het lastig om met hem te werken aan zijn overgewicht.’ 

Via school kwam Paula terecht bij Ylse van Wieren, 

verpleegkundige jeugdgezondheidszorg GGD.

‘Bij de afspraak met Ylse was mijn zoon niet 

aanwezig’, vertelt Paula. ‘We willen zijn overgewicht 

niet problematiseren. Hij moet al zoveel, en er zijn al 

zoveel hulpverleners betrokken.’ Van Wieren: ‘Vroeger 

was het beleid voor kinderen met overgewicht vaak 

hetzelfde. Er was aandacht voor voeding en bewegen of 

er volgde een verwijzing naar de kinderarts of diëtiste. 

En dan regelmatig langskomen om te wegen – hoe 

beladen is dat. We kijken nu meer naar de achtergrond 

van het overgewicht. Soms is dit inderdaad te weinig 

beweging, maar ook ouderschap, stress in het gezin 

of zelfvertrouwen zijn belangrijke factoren. Het is een 

kwestie van goed luisteren, zo nodig maken we gebruik 

van andere professionals.’ Paula: ‘Na mijn afspraak bij Ylse 

zetten we de pannen met eten bijvoorbeeld niet meer op 

tafel. Dan blijft Kevin eten. Ze staan nu op het aanrecht.’

‘Koop maar wat lekkers’

Smallingerland stuurt op ‘positieve ervaringen’ bij de 

aanpak van overgewicht. Van Wieren: ‘Een meisje met 

overgewicht dat opgroeit in een gezin met schulden 

kreeg bijvoorbeeld iedere week 5 euro van haar oma, 

die zei: “Koop maar wat lekkers”. De moeder wilde 

aanvankelijk haar dochter verbieden om snoep te kopen. 

Samen bedachten we iets anders. Ze vroeg haar dochter: 

“Wat kun jij doen met 5 euro per week?” Nu gaat het 

meisje iedere maand enthousiast trampolinespringen in 

Heerenveen.’

Meer regie bij ouders en jeugdigen is een andere 

verandering die Smallingerland doorvoerde. ‘Als 

jeugdverpleegkundige heb ik regelmatig de neiging om te 

schakelen met de psycholoog of met school’, vertelt Van 

Wieren. ‘Paula heeft bewust zelf de regie en houdt mij 

op de hoogte.’ Kevin heeft zelf ook inspraak. Zelf keuzes 

maken is belangrijk, vertelt Paula. ‘Dat werkt motiverender 

dan een verpleegkundige die je op de vingers tikt of 

standaardadviezen geeft.’ 

Samenwerking medisch en sociaal domein

Hoe kwam Smallingerland tot deze aanpak? ‘Sinds 

2012 hebben we een brede kerngroep die bestaat uit 

organisaties uit zowel het medisch als sociaal domein’, 

vertelt Anneke Meijer, programmaleider Gezond in 

Smallingerland. ‘Daarin zijn onder meer een huisarts, 

kinderarts, jeugdverpleegkundige, diëtist, manager 

gebiedsteam, medewerker van een sportbedrijf, 

fysiotherapeut en pedagoog betrokken. Sinds 2019 zijn 

we ook aangesloten bij het Programma Sociaal Domein, 

waarmee we hopen onze aanpak nog meer te kunnen 

aanscherpen en verbeteren.’

Alle beroepsgroepen hebben eigen aanpakken en 

richtlijnen voor de aanpak van overgewicht, die we 

meer op elkaar afstemmen. Meijer: ‘De kinderarts krijgt 

bijvoorbeeld regelmatig kinderen met overgewicht op 

het spreekuur die niet in het ziekenhuis thuishoren. Als 

de oorzaak een echtscheiding is, dan heeft een jeugdige 

niets te zoeken bij een kinderarts. Soms is er sprake van 

overgewicht en astma of suikerziekte. Ja, dan is er reden 

om een arts in te schakelen.’  
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Welbevinden is minder goed meetbaar dan gewicht

Waar loopt de coalitie tegenaan bij de aanpak van 

overgewicht? ‘Resultaten hoeven in eerste instantie niet 

per se een daling van het gewicht te zijn’, aldus Meijer. ‘Dat 

schuurt soms: welbevinden is minder goed meetbaar dan 

gewicht. In het Nationaal Preventieakkoord staan doelen 

rond het terugdringen van het overgewicht van jeugdigen. 

Dus vraagt onze wethouder: “Zijn jeugdigen ook dunner 

geworden door onze aanpak?” Dat is niet altijd hard te 

maken. Of althans: niet direct.’

In Smallingerland loopt bijvoorbeeld het project La Forsa 

voor tienermeiden die aan een gezonde leefstijl willen 

werken, vervolgt Meijer. ‘Samen bewegen en leuke dingen 

doen, staat voorop. Een gezond gewicht volgt dan vanzelf, 

is de gedachte.’ Esther (17) deed mee aan La Forsa en zit 

inderdaad op alle fronten beter in haar vel: ‘Ik merk vooral 

dat de meeste meiden meer vertrouwen krijgen en meer 

durven.’ 

Een ander lastig punt is de negatieve associatie rond 

‘overgewicht’, vindt Ylse van Wieren. ‘Kinderen komen 

bij mij omdat ze overgewicht hebben, maar we hebben 

het er zo min mogelijk over. Dat vind ik soms dubbel. Dik, 

mollig en stevig: maar weinig woorden worden als positief 

ervaren.’

Hoe gaat Smallingerland nu verder? ‘Voor een nog 

betere ketensamenwerking zetten we in op centrale 

zorgverleners en zoomen we in op de ervaringen van 

jongeren en hun ouders’, aldus Meijer. ‘Het mooie is: we 

merken in de coalitie dat we op andere gebieden ook naar 

elkaar toe groeien. Professionals spreken meer elkaars 

taal.’ 

‘Ik merk dat de meeste 
meiden meer vertrouwen 
krijgen en meer durven’

‘Dik, mollig en stevig: maar 
weinig woorden worden als 
positief ervaren’

Gemiddeld 1 op de 7 kinderen in Nederland kampt 

met overgewicht en 2 procent heeft obesitas. 

Dat gaat regelmatig samen met lichamelijke 

problemen zoals diabetes en psychische klachten. 

Overgewicht komt vaker voor bij kinderen die 

opgroeien in kwetsbare gezinnen. In het traject 

Terugdringen gezondheidsverschillen werken 

het medisch en sociaal domein samen aan 

vernieuwende aanpakken om een gezond gewicht 

te bevorderen. Doel is om verschillen in gezondheid 

en levensverwachting tussen mensen met 

verschillende sociaaleconomische achtergronden te 

verminderen.

Kijk op: www.ketenaanpakovergewichtkinderen.nl 

of www.jogg.nl

1 op de 7 kinderen kampt 
met overgewicht
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Boven: Femke Nijboer (oudercoördinator VVE),  Annet Folkertsma (manager Opvoedingsondersteuning) 

Midden: Klariena Bouma (regisseur preventie Carins), Erna Jellesma (manager Jeugdgezondheidszorg), Ylse van 

Wieren (verpleegkundige jeugdgezondheidszorg GGD) Onder: Elja Kalisvaart (projectleider JOGG), Anke de Vries 

(beleidsmedewerker gemeente Smallingerland), Anneke Meijer (programmaleider Gezond in Smallingerland), 

Betsy Engberink (teamleider gebiedsteam Carins)
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‘We leren 
steeds beter 
wat werkt, en 
wat juist niet’

Foto: Unsplash

Wat werkt wel; wat werkt niet? Dat weten we 

een stuk beter dan bij de start van het traject 

Terugdringen Gezondheidsverschillen van het 

Programma Sociaal Domein. In de maar liefst 

14 lokale coalities in het programma hebben 

we de afgelopen paar jaar ontzettend veel 

praktijkkennis opgedaan. 

We zijn er trots op dat we als de drie 

kennisinstituten JOGG Nederland, Nederlands 

Jeugdinstituut en Pharos de kennis en inzichten 

die uit deze lokale coalities voortkwamen, 

hebben mogen ophalen en ontsluiten. Zoals we 

ook heel blij zijn dat we hier de komende tijd op 

voort kunnen bouwen om, in samenwerking met 

gemeenten, Rijk en andere maatschappelijke 

partijen, te blijven investeren in een Kansrijke 

Start en Gezond Gewicht. 

Question Zero

Hoe begin je lokaal met een goede aanpak van 

de eerste 1000 dagen of om jongeren op een 

gezond gewicht te krijgen? Wat is je startpunt, 

je question zero? Het is een voor de hand 

liggende vraag. Misschien wel zo voor de hand 

liggend, dat we geneigd zijn hem in onze vele 

samenwerkingsverbanden over te slaan. Je kijkt 

er al snel overheen en vervolgens ben je aan de 

slag. Uit de ervaringen van de lokale coalities 

bleek echter weer dat die startvraag voor het 
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slagen van je programma essentieel is. 

Bij een groot maatschappelijk probleem zoals 

‘gezondheidsverschillen’, zijn veel verschillende partijen 

betrokken. Dat is goed en nodig. Maar veel partijen, 

betekent ook: veel agenda’s. En veel contexten. En veel 

verschillende startpunten. In de ene gemeente heb je 

een heel enthousiaste wethouder die er hard aan trekt, 

maar is  bijvoorbeeld de geboortezorg nog niet voldoende 

aangesloten. In een andere gemeente kan dat weer 

precies andersom zijn. Dat moet je allemaal in kaart 

hebben gebracht. 

Vervolgens moet je de juiste partijen bij elkaar brengen en 

daarmee een gezamenlijke urgentie creëren – bij bestuur, 

bij beleid en bij de uitvoering zelf. Het is echt hard werken 

om tot dat gezamenlijke, eenduidige startpunt te komen. 

In dit magazine lees je met welke bouwstenen je tot dat 

vertrekpunt kunt komen. En ook hoe je die bouwstenen in 

de loop van je programma verder kunt gebruiken. 

De kracht van steeds kleine stapjes

We hebben ook veel geïnvesteerd in de kracht van de 

adaptieve aanpak. Nu is ‘adaptief’ een begrip dat het goed 

doet in de theoretische kenniswereld. In de dagelijkse 

praktijk van veel gemeenten, zeker met beperkte 

beleidscapaciteit voor het sociaal domein, is dit vaak 

nog een ‘ver van mijn bed- show. Maar juist omdat elke 

gemeente anders is, is het belangrijk dat je niet werkt 

met een blauwdruk, maar steeds kleine stapjes zet en 

tussentijds bepaalt wat de logische vervolgstap is. Je 

bereikt op die manier veel meer dan  het traject aflopen 

dat je aan het begin hebt vastgesteld. 

Door het Programma Sociaal Domein hebben we veel 

nieuwe inzichten opgedaan, waardoor we nu beter weten 

wat werkt en wat niet. We zijn er in belangrijke mate in 

geslaagd de kloof tussen theorie en praktijk te dichten. 

Lange adem

Maar hebben we ook al meetbare resultaten geboekt? 

Zien we een kansrijke start en een gezonder gewicht 

al duidelijk terug in de cijfers? Daarvoor is het 

eerlijk gezegd nog te vroeg.  Het terugdringen van 

gezondheidsverschillen vergt een lange adem. Misschien 

wel juist omdat er geen standaard aanpak bestaat en het 

vaak gaat om maatwerk. Het goede nieuws is dat we die 

lange adem hebben. 

Want met het beëindigen van het traject Terugdringen 

Gezondheidsverschillen, valt niet het doek voor waar 

we de afgelopen jaren met z’n allen hard aan hebben 

gewerkt. De actieprogramma’s Kansrijke Start en Gezond 

Gewicht gaan op volle kracht door, met gebruikmaking 

van de bouwstenen die dit traject heeft voortgebracht.  

Vanuit de rijksoverheid worden gemeenten blijvend 

ondersteund. Met Kansrijke Start bereiken we ruim 250 

van de ruim 350 Nederlandse gemeenten en ruim 190 

gemeenten zijn al JOGG-gemeente. En dat betekent 

bijvoorbeeld dat je als gemeente een beroep kunt doen 

op onze adviseurs. Om je te helpen met een goede 

start van je aanpak. En om je te ondersteunen met 

bijvoorbeeld leerkringen, waarin je gemeenten treft die 

met vergelijkbare complexe vraagstukken worstelen en 

ook graag het verschil willen maken. 

Met onze adviseurs het land intrekken, om op 

gemeentelijk niveau met onze ondersteuning bij 

te dragen aan het daadwerkelijk terugdringen van 

gezondheidsverschillen. Ik verheug me daar enorm op.

Leon Noorlander

Adjunct directeur bij Pharos
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Het kennismakings-
consult voor zwangeren
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Foto: Unsplash

Beter samenwerken tussen medisch en sociaal domein 



Wat is er nodig voor een kansrijke start voor kinderen 

van ouders in een kwetsbare situatie? Met die vraag ging 

de Utrechtse coalitie binnen het traject Terugdringen 

gezondheidsverschillen en het programma Kansrijke 

Start aan de slag. Hoog op het verlanglijstje: structurele 

samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. 

Het kennismakingsconsult voor zwangeren past helemaal 

in die lijn.

Jaarlijks worden in Utrecht zo’n 5000 kinderen geboren. 

Voor zo’n 11 procent is de startpositie in het leven niet 

optimaal. Dat kan zijn vanwege financiële zorgen van de 

ouders of medische of psychische problemen. Om alle 

kinderen in de stad zoveel mogelijk dezelfde kansen en 

mogelijkheden te bieden, neemt Utrecht deel aan het 

traject Terugdringen gezondheidsverschillen en Kansrijke 

Start, een programma van het ministerie van VWS. 

De gemeente Utrecht werkt daarbij samen in een 

stedelijke coalitie, waarin organisaties uit zowel het 

medisch als sociaal domein betrokken zijn. Dit zijn 

onder meer het buurtteam Jeugd en Gezin (Lokalis), 

huisartsen Utrecht stad, de gemeentelijke onderdelen 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Volksgezondheid en 

Maatschappelijke Ontwikkeling en Raedelijn, adviesbureau 

voor de eerstelijn. Op wijkniveau zijn daarnaast onder 

meer verloskundigen, kraamzorgorganisaties en vrijwillige 

en informele zorg actief.

Hoe vroeger, hoe beter

‘In Utrecht werken we al langer aan het optimaliseren 

van de geboortezorg en de zorg voor ouders en kinderen’, 

vertelt Eline Dekker, beleidsadviseur Volksgezondheid 

bij de gemeente Utrecht. ‘Door te leren en ervaring op te 

doen in die eerste 1000 dagen, weten we steeds beter een 

positief verschil te maken voor ouder en kind.’ 

Belangrijk daarbij is ook, stelt Dekker, dat we zo vroeg 

mogelijk in contact komen met ouders die in kwetsbare 

omstandigheden een kindje krijgen. ‘Ouders zonder geld, 
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opleiding of met een taalachterstand. Of eenzame ouders 

die een steuntje in de rug nodig hebben. Door dat samen 

te doen met de andere betrokken professionals maakt 

een enorm verschil.’

Verloskundigen en huisartsen zaten soms met de 

handen in het haar als zij geconfronteerd werden met 

een zwangere vrouw zonder partner, huis of werk. 

‘Een verloskundige stelde toen voor om kwetsbare 

zwangeren te bespreken in een terugkerend overleg met 

professionals uit het medisch en sociaal domein’, vervolgt 

Dekker. Dit overleg wordt nu in verschillende wijken in de 

stad gehouden.’ 

Een vroege kennismaking met de JGZ

Niet voor niets ontwikkelde de gemeente Utrecht een 

kennismakingsconsult voor aanstaande ouders met de 

JGZ. Tijdens dit consult worden zwangere vrouwen en 

hun partner al vroeg, en op een laagdrempelige manier, 

bereikt. Bovendien krijgt de gemeente (aanstaande) 

ouders in een kwetsbare situatie sneller in beeld. 

Jeugdverpleegkundige Saakje Quintero: ‘Het idee 

voor een kennismakingsconsult ontstond vanwege de 

22-wekenprik, de kinkhoestvaccinatie voor zwangere 

vrouwen die eind 2019 onderdeel werd van het 

rijksvaccinatieprogramma. Het was een mooie kans 

om al vroeg in de zwangerschap ouders kennis te laten 

‘Verloskundigen en 
huisartsen zaten soms met 
de handen in het haar als 
zij geconfronteerd werden 
met een zwangere vrouw 
zonder partner, huis of 
werk’



maken met de jeugdgezondheidszorg. Daar kunnen 

zij hun ervaringen met het zwanger zijn bespreken 

en vragen stellen over zaken die hen op dat moment 

bezighouden. Alle consultatiebureaus in Utrecht 

hebben het kennismakingsconsult nu ingevoerd. Vooraf 

krijgen ouders een lijst toegestuurd met mogelijke 

gespreksonderwerpen om hen een idee te geven met 

welke vragen zij bij ons terechtkunnen. De meeste vragen 

van ouders gaan over het rijksvaccinatieprogramma en 

de jeugdgezondheidszorg zelf. Maar soms kampen ouders 

met complexe problemen, over bijvoorbeeld huisvesting, 

ongewenste zwangerschap of een vader die niet 

betrokken is. Wij kunnen dan een prenataal huisbezoek 

aanbieden om de situatie goed in beeld te krijgen en zo 

nodig te verwijzen naar de juiste hulp.’

Alles draait om ouders weer in hun kracht zetten’, aldus 

Quintero. ‘Zo vertelde een alleenstaande zwangere vrouw 

op het kennismakingsconsult dat zij bang was om weer 

angsten te krijgen door slaapgebrek als de baby geboren 

zou zijn. “Ik ben bang dat ik het alleen niet aan kan”, 

vertelde ze. Het huisbezoek van de jeugdverpleegkundige 

aan de vrouw is toen vervroegd, zodat we de vrouw direct 

konden begeleiden bij ‘rust en regelmaat’.’ 

Betere samenwerking tussen het medisch en sociaal 

domein

Utrecht is nu de enige gemeente in Nederland met 

een kennismakingsconsult JGZ voor zwangeren. Ook 

andere gemeenten willen ermee aan de slag. Een goede 

ontwikkeling, vindt Quintero. ‘Het gesprek duurt meestal 

20 minuten, maar die kunnen een groot verschil maken, 

vooral voor zwangeren in een kwetsbare situatie.’

Het kennismakingsconsult draagt bij aan een betere 

samenwerking tussen het medisch en sociaal domein, 

vindt Quintero. ‘In principe is de verloskundige in de lead 
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Saakje Quintero in gesprek



bij een zwangerschap. Soms verwijst een verloskundige 

een zwangere met sociale problemen door naar het 

kennismakingsconsult. Dan kijken we samen hoe we de 

problemen kunnen aanpakken.’

Van pionieren naar staand beleid

Professionals in het medisch en sociaal domein slaan 

steeds vaker de handen ineen. Ze zoeken elkaar op in 

de wijk en verbeteren samen de zorg voor (aanstaande) 

ouders en hun kinderen. Zeker aan degenen in een 

kwetsbare situatie. Eline Dekker: ‘Dit is nog niet overal 

het beleid, maar dat is wel de volgende stap. Het is ook 

goed dat de zorgverzekeraars meer betrokken worden bij 

de kansrijke start. Mijn droom, maar ook doel is dat dit 

pionieren nu, straks staand beleid is.’

‘Jaarlijks worden in 
Utrecht zo’n 5000 kinderen 
geboren. Voor zo’n 11 
procent is de startpositie in 
het leven niet optimaal. Dat 
kan zijn vanwege financiële 
zorgen van de ouders of 
medische of psychische 
problemen’
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We moeten de 
bevolking in haar 
geheel als patiënt zien’
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dragen van een autogordel, voorkomen jaarlijks duizend 

doden. Maatregelen om tabaksverkoop te ontmoedigen, 

zorgen voor ongeveer zesduizend minder overledenen.

Voorbeelden waarbij een maatregel verkeerd uitpakt, zijn 

er ook: een paar jaar geleden werden stoppen met roken-

middelen vergoed door de zorgverzekering. Stronks: ‘Daar 

maakten vooral hoger opgeleiden gebruik van. Uit een 

analyse bleek dat lager opgeleiden niet de sociale steun 

hadden in hun omgeving om de stap naar stoppen te 

zetten.’

De collectieve aanpak die de overheid nu inzet bij corona 

moet ook worden gebruikt in de strijd tegen obesitas, 

betoogt Stronks. Het heeft in de bestrijding van de 

pandemie geen zin om van elk individu precies te weten 

hoe hij of zij besmet is geraakt. Wel is het belangrijk om 

te weten hoe het virus zich algemeen door het land 

verspreid.

Terug naar gezondheidsverschillen: ‘Waarom is Nederland 

de afgelopen jaren zoveel dikker geworden? Er is overal 

goedkoop eten te krijgen en allerlei aanpassingen in de 

fysieke leefomgeving, zoals roltrappen, ontmoedigen 

extra lichaamsbeweging.’

Promoten van het populatieperspectief

Maakt de coronacrisis politiek ook de weg vrij voor 

een andere aanpak en benadering van het thema 

gezondheidsverschillen? Stronks twijfelt: ‘Als we 

overgewicht willen bestrijden, moeten we ingrijpende 

maatregelen nemen. Dat vraagt om keuzes in de 

armoedebestrijding en de aanpak van analfabetisme. En 

Hoe zorg je dat een complex probleem als het verkleinen 

van gezondheidsverschillen wordt aangepakt? Karen 

den Hertog en José Manshanden van de GGD Amsterdam 

Amstelland en Francien Anker, voormalig directeur van 

het sociaal domein in Alphen aan den Rijn: ‘We zoeken 

het vaak in een individuele aanpak, maar we moeten de 

bevolking in haar geheel als patiënt zien.’

Verschillen in opleidingsniveau gaan hand in hand met 

grote verschillen in gezondheid. In Nederland kunnen 

mannen en vrouwen uit lagere sociale klassen zes tot 

zelfs 19 jaar korter leven als gevolg van een slechtere 

gezondheid. 

Hoogleraar Sociale geneeskunde Karien Stronks heeft een 

drieledige boodschap. Eén: zie de bevolking als geheel 

als patiënt, en probeer de patiënt beter te maken door 

maatschappelijke omstandigheden te verbeteren, met 

behulp van een integraal beleid. Twee: zoek naar oorzaken 

waarom een bevolkingsgroep ziek is, en niet, zoals nu 

gebeurt, naar individuele oorzaken. De omgeving en de 

context waarin iemand leeft zijn zeer bepalend voor 

iemands levensstijl.

En tot slot: de coronacrisis heeft het belang van deze 

‘public health benadering’ op de agenda gezet. Stronks: 

‘Ik werd er wel blij van hoe Rutte tijdens een van de eerste 

coronapersconferenties zei dat ‘Nederland een patiënt is, 

die behandeld moet worden.”

Populatie als patiënt in plaats van individuele aanpak

De huidige preventiebenadering in Nederland is sterk 

individueel gericht. Zo wordt er aan mensen gevraagd 

hoeveel ze bewegen en wat ze eten, en hoe ze dat door 

aanpassingen in hun persoonlijke levensstijl kunnen 

verbeteren. Terwijl juist in algemene aanpassingen, zoals 

de inrichting van woonwijken, veel gezondheidswinst voor 

iedereen valt te behalen.

Stronks illustreert dit met resultaten uit het verleden: 

verkeersregels voor meer autoveiligheid, waaronder het 

‘De collectieve aanpak 
die de overheid nu inzet 
bij corona moet ook 
worden gebruikt in de 
strijd tegen obesitas’
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dat zijn problemen die we al lang laten bestaan. Ik hoop 

dat deze crisis hier verandering in brengt, maar ik ben er 

niet hoopvol over.’

De directeur van de Amsterdamse GGD, José 

Manshanden, is op dit punt optimistischer: ‘Ik voel door 

corona toch meer urgentie, ook in de politiek, en ik denk 

dat we dat moeten aangrijpen om juist die collectieve 

aanpak, dat ‘populatieperspectief’ te promoten.’

Van elkaar leren

Manshanden was vanaf het begin betrokken bij de 

agendering van gezondheidsverschillen binnen het 

Programma Sociaal Domein. Ze stelt dat een integrale 

preventieaanpak gericht op bevolkingsgroepen 

domeinoverstijgend moet zijn. ‘En dat loopt in de praktijk 

vaak vast.’ Daarnaast moeten gemeenten van elkaar leren: 

er zijn voldoende best practices bekend uit het verleden. 

‘Wat zijn waardevolle elementen van de aanpakken 

die werken, en hoe kunnen we die opschalen en verder 

brengen met elkaar?’

Hoe eet je een olifant?

Hoe eet je een olifant, oftewel, waar begin je met zo’n 

veelomvattend onderwerp als gezondheidsverschillen? 

‘Je moet er vroeg bij zijn’, zegt Manshanden. ‘Vandaar 

dat we kozen voor Kansrijke Start, voor een goede 

ontwikkeling tijdens de eerste duizend dagen van 

alle kinderen.’ Het andere thema binnen Terugdringen  

gezondheidsverschillen is Gezond Gewicht. ‘Ook hier was 

de aanpak niet integraal genoeg. Dat was een mooie kans 

om dit anders te gaan doen.’ Gemeenten die hun eigen 

aanpak hadden, coalities wilden vormen en van elkaar 

wilden leren sloten zich aan. ‘Hoe komen we tot duurzame 

veranderingen die meer populatiegericht zijn, dat is het 

doel van het programma.’

Amsterdam: samen zorgen voor minder obesitas bij 

kinderen

Karen den Hertog van de GGD Amsterdam Amstelland: 

‘De stad stelt sinds 2012 als doel: in 2033 hebben alle 

kinderen in Amsterdam een gezond gewicht.’ En de 

verantwoordelijkheid om dit doel te halen ligt bij alle 

deelnemende partijen. Het is een populatieprobleem, het 

is een omgevingsprobleem, en zo kijken we er ook naar.’ 

Amsterdam verbond alle partijen aan het thema met 

de gemeente in de regierol. ‘Samen optrekken en doen 

wat nodig is en ook op tijd kijken wat ieders rol is, als 

gemeente, als verzekeraar.’

Amsterdam zet de aanpak neer in 11 buurten, en dat 

zijn bewust de meest kwetsbare buurten in de stad. 

‘Als we het daar redden, kunnen we ook naar andere 

buurten uitbreiden.’ De coalitie hanteert daarbij een 

lerende, adaptieve aanpak van uitproberen – waarnemen 

– reageren. Ze betrekken daar de doelgroepen en de 

professionals in een vroeg stadium bij.

Actie en knelpunten

Is de aanpak van gezondheidsverschillen werkelijk 

een prioriteit?, vraagt José Manshanden zich af als de 

knelpunten van de integrale preventieaanpak ter sprake 

komen. ‘Iedereen schrikt van de cijfers, maar het is iets 

anders om tot actie over te gaan. Gemeenten denken 

soms te makkelijk ‘dan doen we even dit of dat’. Dan 

blijven het toch vaak enkelvoudige interventies die niet 

ver genoeg gaan.’

Ook samenwerken om gezondheidsverschillen te 

bestrijden gaat niet altijd ver genoeg om maximaal effect 

‘Iedereen schrikt 
van de cijfers over 
gezondheidsverschillen, 
maar er is meer nodig 
om tot actie over te gaan’
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te hebben. Bijvoorbeeld tussen het medische en sociale 

domein. ‘Om goed te kunnen samenwerken, moet je soms 

wat autonomie inleveren’, zegt Manshanden.

‘We proberen bijvoorbeeld om het medisch en het sociaal 

domein bij elkaar te brengen. Terwijl ook artsen zich 

zouden moeten verdiepen in het sociale domein, maar dat 

vinden ze meestal niet sexy.’

Vasthoudendheid

‘Zeer herkenbare knelpunten’, reageert Francien Anker, 

voormalig directeur van het sociaal domein in Alphen aan 

den Rijn. ‘Vooral het belang van de politieke agendering 

van gezondheidsverschillen en vasthoudendheid. Er 

gebeuren goede dingen in Alphen, vooral op het gebied 

van sport, maar de samenhang mist. De verbinding naar 

andere delen van preventie ontbreekt.’

Kansenongelijkheid is soms lastig om politiek en 

bestuurlijk tot prioriteit te maken. José Manshanden: 

‘Huisvesting, opleiding, inkomen dragen allemaal bij aan 

een slechte gezondheid. Het is niet makkelijk aan te 

pakken, maar we zoeken met zijn allen naar oplossingen. 

En het begint door te dringen in de politiek. In die fase 

zitten we. En dat is mooi.’

Eigen verantwoordelijkheid

In hoeverre heb je het als overheid voor het zeggen als 

het gaat om de eigen keuze van mensen om wel of niet 

gezond te leven? Stronks: ‘De verantwoordelijkheid van 

mensen wordt heel erg bij mensen zelf gelegd. Dat is het 

neoliberale beleid dat we al langer in Nederland voeren. 

Aan de ene kant worden mensen aangemoedigd om 

zelfredzaam te zijn, en dan komt de overheid vertellen dat 

ze niet mogen roken. Dat neoliberale krijg je bij dit soort 

programma’s als een boemerang terug.’

Dat is herkenbaar bij de GGD Amsterdam Amstelland. 

‘Als je langer met ouders in gesprek gaat, hoor je de 

angsten van ouders. Dat ze zich echt wel realiseren dat 

drie familieleden diabetes hebben en dat ze dat niet 

willen voor hun kinderen. Het gaat erom dat je aansluit 

bij wat er is. Zoals moeders in Amsterdam-Oost die 

samen wandelen: voor zichzelf, voor hun eigen fysieke en 

mentale gezondheid, maar dat is ook een voorbeeld voor 

hun kinderen.’

‘Ik hoor huisartsen wel 
eens zeggen: dat moet 
welzijn maar regelen. 
Dat noemen zij dan 
samenwerken’
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Ciska Scheidel, foto Nadine van den Berg

Als overheid moet je 
niet alleen gezond 
gedrag faciliteren, 
maar ook stimuleren



Meer dan ooit staat het aanpakken van gezondheids-

achterstanden op de agenda. De coronacrisis heeft 

gezorgd voor een breed gedragen besef hoe belangrijk 

publieke gezondheid is. Mensen met een lage 

sociaaleconomische status worden vaker ernstig ziek 

door het virus. En ook de economische gevolgen van de 

pandemie raken deze groep extra hard. Corona heeft de 

verschillen verscherpt, de sociale ongelijkheid vergroot. 

Een gesprek met Ciska Scheidel, directeur Publieke 

gezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport en een van de regisseurs van het traject 

Terugdringen gezondheidsverschillen van het Programma 

Sociaal Domein

Of ik iedere dag een ommetje maak? Ciska Scheidel 

lacht. ‘Nee, het past niet zo goed bij mij. Ik heb de app 

gedownload, maar als je deze een poos niet gebruikt, ben 

je je punten kwijt. Heel demotiverend. Wel ga ik iedere 

week body attacken en bootcampen in mijn buurt.’

Het stimuleren van gezond gedrag is heel 

persoonsafhankelijk, weet Scheidel dus uit eigen ervaring. 

‘En je bent mensen zo kwijt’, vertelt ze. ‘Pas kreeg de 

instructeur van mijn bootcampclubje een brief van de 

gemeente: of we voortaan geen rommel meer in het park 

wilden achterlaten. Kijk, op zo’n moment stimuleer je als 

overheid niet direct gezond gedrag. Wij waren gepikeerd, 

omdat wij altijd alles keurig achterlaten.’

Wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet

Mensen verleiden om gezonder te leven, daar zijn we 

als overheid nog niet goed genoeg in, vindt Scheidel. 

‘Als overheid moet je niet alleen gezond gedrag 

faciliteren, maar ook stimuleren. Veel heeft te maken met 

persoonlijke voorkeuren. Wat voor de een werkt, werkt 

voor de ander niet. Dat maakt het complex.’

Waarom is gezondheid een belangrijke publieke zaak? 

‘Als overheid wil je mensen verleiden tot ‘het goede’, 

omdat het beter is voor bijna alles’, vertelt Scheidel. 
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‘Voor je gezondheid, je sociale leven, je loopbaan, je 

financiën. Een betere gezondheid zorgt ook voor minder 

druk op de zorg. Ouders die gezond leven, geven het 

goede voorbeeld aan hun kinderen. Zo voorkom je dat 

gezondheidsachterstanden van generatie op generatie 

overgaan.’

In Rotterdam was Scheidel manager van het programma 

Elke jongere telt. Ook in de havenstad zette ze in op 

positief gedrag van jongeren door haar pijlen te richten op 

de intrinsieke motivatie en drijfveren van risicojongeren. 

Dit vanuit het motto: waar kom jij je bed voor uit? 

Twee jaar voor de coronacrisis maakte ze de overstap naar 

het ministerie van VWS. Als directeur Publieke gezondheid 

werd Scheidels tijd al snel opgeslokt door de aanpak van 

de coronacrisis. Nu hoopt ze zich meer te kunnen richten 

op het aanpakken van gezondheidsachterstanden. 

Door corona ziet ze dat er een breed gedragen besef is 

ontstaan hoe belangrijk publieke gezondheid is. Scheidel: 

‘Sommige mensen zijn meer gaan bewegen en sporten, 

daar moeten we op inhaken.’

Tijdelijke initiatieven

Het aanpakken van gezondheidsachterstanden is zeker 

niet nieuw, benadrukt ze. ‘We zijn er in Nederland al 

zeker 30 jaar mee bezig. Maar het blijft vaak hangen 

bij tijdelijke lokale initiatieven en interventies of losse 

onsamenhangende programma’s. Dat gaat voorbij aan de 

complexiteit van gezonder leven.’

En dat terwijl een samenspel van externe factoren 

iemands gezondheid bepaalt. ‘Soms zijn de invloeden 

fors, soms subtiel’, vertelt Scheidel. ‘Je huis, relaties, 

sociaaleconomische positie, wijk, netwerk, voeding – het 

telt allemaal op. Daarom moeten we als overheid aan 

meerdere touwtjes tegelijk trekken. Gelukkig sijpelt het 

besef door dat gezondheid alle beleidsdomeinen raakt.’



‘Een groene leefbare wijk nodigt meer uit tot bewegen 

dan een donkere onveilige buurt. Maar het gaat ook om 

meer kansen op werk of het oplossen van schulden, zodat 

iemand meer ruimte in zijn hoofd heeft om bijvoorbeeld 

te stoppen met roken. Of om een goede start in het 

leven. Want steeds blijkt weer: de eerste 1000 dagen zijn 

cruciaal voor een mensenleven.’

Praktische, lokale en multidisciplinaire aanpak

Ondanks alle kennis en initiatieven weet de overheid 

mensen nog niet voldoende te bereiken, constateert 

Scheidel. ‘Zo is Bezuidenhout een gemêleerde wijk in 

Den Haag waar veel expats wonen. Dat vraagt om een 

andere aanpak dan in bijvoorbeeld een Haagse volkswijk 

waar relatief weinig migranten wonen of juist een wijk 

met migranten uit andere delen van de wereld. Soms 

moet je een taalcursus organiseren en daarna samen 

gaan wandelen. En soms moet je de welzijnsorganisatie 

verbinden aan de praktijkondersteuner van de huisarts. 

Die kan mensen die eenzaam zijn en weinig bewegen 

doorsturen.’

Die praktische, lokale en multidisciplinaire aanpak 

kenmerkt het traject Terugdringen gezondheidsverschillen 

van het Programma Sociaal Domein. Daarin werken 

gemeenten in lokale coalities samen met partners 

als de GGD, verloskundigen, huisartsen, wijkteams, 

zorgverzekeraars, welzijnsorganisaties en jeugdzorg. 

‘Belangrijke succesfactor is dat de gemeente daarbij niet 

vanuit ‘de gemeente’ redeneert’, aldus Scheidel. 

Financiën en commitment

Als andere randvoorwaarden om gezondheids-

achterstanden te verkleinen, noemt Scheidel 

commitment van bestuurders, onafhankelijke 

projectleiders en financiën die structureel geborgd 

zijn. Scheidel: ‘Dat lijken open deuren, maar het zijn in 

de praktijk vaak wel de obstakels die coalities de das 

om doen. Als de geldstroom stopt, en daarmee ook de 

programmamanager, is de impuls vaak weg.’

Maar ook het Rijk moet aan de bak. ‘We zijn er als 

Rijk goed in om losse programma’s over gemeenten 

uit te storten’, vertelt Scheidel. ‘Als departementen 

werken we gelukkig steeds intensiever samen om de 

gezondheidsachterstanden te verkleinen. Zo werken we 

nu vanuit een stuurgroep waarin de ministeries van VWS, 

SZW, OCW, BZK en Financiën vertegenwoordigd zijn aan 

het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Je ziet dat 

we samen steeds meer in de actiestand komen, dat we 

denken in randvoorwaarden en samenhang aanbrengen. 

Zo ben ik bijvoorbeeld blij dat het vervolg van het 

preventieakkoord echt actie ademt.’ 

Wat is er in de toekomst nog meer nodig om 

gezondheidsachterstanden te verkleinen? Scheidel hoeft 

niet lang na te denken: ‘Eén backboneorganisatie die 

gemeenten helpt met het verspreiden van best practices 

en het opschalen van projecten. Bestaande organisaties 

werken allemaal vanuit hun eigen invalshoek. Het zou 

mooi zijn als alle referentiekaders bij elkaar komen in één 

organisatie. Want als gemeente kun je niet steeds het wiel 

uitvinden.’ 

‘Je huis, relaties, 
sociaaleconomische 
positie, wijk, netwerk, 
voeding – het telt allemaal 
op. 
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