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Hoofdboodschap

• De gezondheidsverschillen zijn groot maar we kunnen er wel wat aan 

doen.

• Bestrijden van gezondheidsachterstanden levert veel op voor 

gemeenten en het sociaal domein.

• Sociaal domein en domein gezondheid hebben elkaar daarbij wel 

nodig: hoe doen we dat?



De feiten…



De feiten…



Een aantal feiten …

Lage SES veel meer chronische aandoeningen bijvoorbeeld:

• 6x meer diabetes

• 4x meer depressie

• Lage SES jeugd 4x meer overgewicht

• Slechte gezondheid is een van belangrijkste reden om niet te participeren en vice

versa

• 50% met minder ervaren gezondheid werkt niet

• 60% van sociaal uitgesloten mensen heeft 2 of meer chronische aandoeningen

• Mensen met chronische ziekten hebben 2x vaker schulden dan gezonde mensen 

• 81 % van mensen met financiële problemen heeft gezondheidsklachten

• Mensen met schulden hebben 4x zo vaak rugklachten



Een breed scala aan factoren die invloed hebben op 
gezondheidsachterstanden



Samenvattend belangrijkste oorzaken 
gezondheidsachterstanden

• Lage opleiding en inkomen

• Leefstijl en gedrag (roken, overgewicht en depressie)

• Armoede, schulden, eenzaamheid en werkeloosheid/gebrek participatie

• Woonomstandigheden en leefomgeving

• Toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg

• Beperkte gezondheidsvaardigheden en zelfmanagement

• Bij migranten deels hetzelfde deels verschillend

Per buurt kijken welke oorzaken het meeste spelen



Wat  is in ieder geval nodig?

• Brede procesgerichte aanpak in buurten 

of wijken ook op dieperliggende oorzaken 

• Differentiatie en op maat per wijk/inwoners

• Burgers in de hoofdrol: wat helpt in hun 

leven om beter voor gezondheid te gaan 

zorgen

• Een combi van landelijk en lokaal beleid

NB: notie van integrale aanpak in sociaal 

domein al meer omarmd dan in wereld 

van gezondheid



GIDS/Gezond in… model integrale 
aanpak: 5 sporen
Participatie:

werk en inkomen, armoedebeleid, Wmo, Onderwijs en Sport met link 

naar gezondheid

Sociale omgeving:

leefbaarheid, eenzaamheid, criminaliteit en het stimuleren van 

vrijwilligerswerk en ondersteuning van mantelzorgers

Fysieke omgeving: 

veilig, gezond, levensloopbestendig en beweegvriendelijk inrichten 

Gedrag en vaardigheden:

mogelijkheden kennen om gezondheid te behouden of te verbeteren 

en gezondheidsvaardigheden

Preventie en zorg:

toegankelijkheid van de zorg en samenwerking tussen preventie, 

zorg en welzijn en tussen gemeenten en zorgverzekeraars



8 pijlers voor succesvolle aanpak 



Stappen procesgerichte aanpak

• Maak een wijkscan/wijkprofiel

• Bespreek gegevens met collega’s en professionals

• Organiseer dialoog met bewoners

• Stel gezamenlijk doelen en prioriteiten vast 

• Benoem resultaten en kies daarbij een aanpak

• Ontwerp samenwerkingsstructuur 

• Maak afspraken en voer de plannen uit

• Evalueer zowel proces als effect



Voorbeelden gecombineerde aanpakken sociaal 
domein en gezondheid in GIDS gemeenten

 Participatie: In Amstelveen combineert men gezondheidsbevordering met 

toeleiding naar werk en worden gezondheidsinterventies meegenomen in de re-

integratie.

 Armoede en schulden: In Kampen en Leeuwarden wordt armoede en schulden 

gekoppeld aan gezondheid door bv het op orde brengen van de financiën en 

tegelijkertijd begeleiding bij psychische gezondheid en mogelijkheden bieden voor 

sport en bewegen.

 Laaggeletterdheid: In Nijmegen wordt de verbinding gemaakt tussen 

laaggeletterdheid en gezondheid (bv zorgverleners getraind om laaggeletterdheid 

te herkennen, medicijnvoorschriften niet begrepen)

 Sociaal domein/wijkteams: Amersfoort, Lelystad verbinding preventie/SEGV –

sociale wijkteams

 Healthy Impact Bond in Den Haag: Zorgverzekeraar CZ biedt 250 

probleemgezinnen als experiment directe hulp. Het oplossen van dit meest 

dominante probleem (inkomen, schulden) heeft impact op de gezondheid en de 

zorgconsumptie van deze gezinnen.



Wat doet Gezond in... 

Waar kunt u op sturen?

• Koppeling beleid sociaal domein en beleid gezondheidsachterstanden

• Bij aanpak armoede, schulden, eenzaamheid en laaggeletterdheid gezondheid 

betrekken

• Via opdrachtgeverschap stimuleren dat dit gebeurt

• Volgen waar GIDS gelden aan besteed worden

• Koppeling wijkteams en gezondheidszorg, ook in infrastructuur

• ? Andere zaken

• De verbinding leggen met sociaal domein

• Niet alleen leefstijl

• Instrumenten waarbij sociaal domein wordt meegenomen

• Training wijkteams en gezondheidsachterstanden

• Agendering 



In gesprek met u

• Welke concrete aangrijpingspunten ziet u voor 

verbinding gezondheid- sociaal in uw lokale 

praktijk?

• Welke kennis kunnen we samen ontwikkelen, 

welke ondersteuning kunt u hierbij gebruiken?

• Welke vragen van u kunnen we in vervolg van 

Gezond in… meenemen?





www.gezondin.nu

online interactief platform
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