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Dank voor de uitnodiging om hier een lezing te houden. Ik vind het leuk om u te vertellen over mijn 

werk en mijn drijfveren om dit werk te doen  

Ik ga u vertellen over verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en lage opleiding, hoe 

die ontstaan en op welke wijze we hier oplossingen kunnen bieden. Ik ga u laten zien dat deze 

gezondheidsverschillen voor een groot deel verklaard worden door verschillen in gedrag en 

blootstelling aan de omgeving waarin mensen wonen, werken en spelen.  

Deze gezondheidsverschillen zijn onwenselijk. Niet alleen omdat het een druk legt op de 

gezondheidszorg en hoge kosten met zich mee brengt, maar ook omdat door de hoger ziektelast bij 

mensen in lagere sociale economische positie ook het arbeidspotentieel afneemt, ze minder in de 

gelegenheid zijn om informele zorg te leveren en tot slot ook gewoon omdat het onrechtvaardig is. 

Aan het eind van mijn verhaal zal ik u hopelijk hebben overtuigd dat het terugdringen van 

gezondheidsachterstanden alleen kan als er integraal en intersectoraal samengewerkt gaat worden 

en dat deze aanpak zich vooral moet richten op de jeugd. Omdat de verschillen al, om maar met een 

voedingsterm te gebruiken, met de paplepel worden ingegeven worden.   

 

Maar ik wil beginnen met een persoonlijk verhaal 

Persoonlijk: 

- Ben geboren in Nijkerk, op het Heemskerkplantsoen. Volksbuurt. EN ondanks dat we met 

groot gezin van 5 kinderen op klein flatje woonden, met een vader die al op jonge leeftijd 

ziek werd en we als gevolg daarvan weinig geld hadden Heb ik goede herinneringen aan 

mijn jeugd.  

- Het hebben van weinig geld hebben vond ik niet zo’n probleem. Waar ik veel meer tegenaan 

liep toen ik puber werd was het streng christelijke en calvinistische karakter van de mensene 

in mijn omgeving, op school, in de kerk. Leren was iets voor mensen uit rijke gezinnen, je 

kon beter gaan werken en zorgen dat je een inkomen kreeg. Dat gold in feite voor iedereen, 

maar vooral voor meisjes.   

- Ik heb me als kind, en dat was al vanaf de kleuterschool altijd een beetje anders gevoeld. Ik 

had moeite met keurslijven, of mensen die mij vertelde hoe het moest. Of dat nu de leraar 

was of de dominee.  

- Ik denk dat die persoonlijkheid en het feit dat ik nieuwe mensen leerde kennen die mij wel 

stimuleerden om te gaan leren dat ik de stap heb gezet om te gaan studeren. 



- Maar zeker in het begin was dat best lastig. Voor mijn gevoel moet ik eerst de band 

verbreken met mijn familie en oude vrienden, voordat ik die weer kon opbouwen. Volgens 

hen kreeg ik het hoog in mijn bol, er werd mij verteld dat  ‘studenten lapzwansen zijn en 

profiteren alleen maar van de maatschappij’. Er was echt een enorme kloof tussen de 

mensen waarmee ik ben opgegroeid en de mensen waar ik vervolgens mij ging studeren.  

 

Mijn achtergrond is de basis voor het werk wat ik nu doe. Verhaal van toen is verhaal van nu: 

- Nog steeds grote verschillen in kansen tussen mensen met hoge en lage sociaal 

economische status. Dat geldt voor het al dan niet gaan studeren, het vinden van werk, 

gebruik maken van sociaal netwerk, maar ook op gezondheid. Ik begeef me nu in beide 

sociale kringen en zie en herken de dingen die ik onderzoek voor mijn werk. Ik zie de 

verschillen in leefstijl, het roken, eetgewoonten. Het is geen kwestie van ‘nog een keer 

uitleggen’ hoe belangrijk het is om te stoppen met roken, of meer te bewegen. De sociale 

omgeving bepaalt voor een groot deel wat je doet en denkt en wie je wilt zijn.  

-  

Ik zal in mijn verhaal vooral gebruik maken van voorbeelden op het terrein van voeding en beweging 

en deels gebruik maken van het werk wat ik het gedaan toen ik nog werkzaam was bij de VU en het 

RIVM. 

Maar eerst , hoe staat het met de segv? 

  

Deze dia laat zien wat het verschil is in de levensverwachting en de gezonde levensverwachting van 

mensen met verschillend opleidingsniveau. Zoals u kunt zien is de gemiddelde levensverwachting 

voor mensen met een lage opleiding ongeveer 80 jaar, terwijl deze voor mensen met een hogere 

opleiding 86 jaar is. Een verschil van 6 jaar. Dat is fors. Maar dat valt in het niet als we dit vergelijken 

met de gezonde levensverwachting. Die is voor mensen met een lage opleiding tussen de 53 en 62 

jaar, terwijl die voor mensen met een hoge opleiding oploopt tot 72 jaar. Vanuit 

volksgezondheidperspectief is dat een veel groter probleem omdat mensen met een lagere sociaal 

economische positie dus veel langer en vaker gebruik maken van zorg. 



Maar hoe ontstaan dan deze verschillen. Hierbij kom ik bij mijn eerste 

kernboodschap  

Uiteraard zijn leeftijd en genetische aanleg zeer belangrijke factoren die ziekten veroorzaken. Echter 

leefstijl heeft ook een zeer cruciale bijdrage aan zowel chronische als infectie ziekten, 

Bijgaand plaatje laat zien wat de bijdrage is van verschillende leefstijlfactoren aan de ziektelast in 

Nederland. De ziektelast is een gecombineerde maat voor vroegtijdige sterfte en het voorkomen van 

ziekten. Zoals u kunt zien is nog altijd de belangrijkste factor roken. We roken weliswaar steeds 

minder, maar de gezondheidsconsequenties zijn zodanig groot en overduidelijk aangetoond dat dit 

nog steeds de belangrijkste oorzaak is van sterfte en ziekte. 

 

 

Ondertussen weten we uit divers onderzoek dat er grote verschillen zijn in leefstijl tussen mensen 

met een hoge opleiding en mensen met een lage opleiding. Dit verklaart daarom ook voor een groot 

deel het verschil in gezondheid tussen mensen met een hoge en lage opleiding.  

En het lijkt er voorlopig niet op dat dit verschil minder wordt. Ik wil dat laten zien met een aantal 

plaatjes 

 



Dit plaatje laat het percentage zien van mensen die bewegen volgens de huidige richtlijn voor 

gezond bewegen, nl 5 keer per week gedurende 30 minuten per dag lichamelijke activiteit. De 

blauwe lijn zijn mensen met lage opleiding en grijze met hoge opleiding. Hoger opgeleide 

volwassenen laten de afgelopen 17 jaar een toename van hun lichamelijke activiteit zien, terwijl 

tegelijkertijd de lager opgeleide volwassenen op hetzelfde niveau blijven. Op dit moment is ongeveer 

55% van de mensen met een hogere opleiding actief volgens de richtlijnen, terwijl dit bij slechts 35% 

van de lager opgeleide mensen het geval is. 

 

Een belangrijke oorzaak van de verschillen in gedrag wordt verklaard door de leef- en 

werkomstandigheden, toegang tot voorzieningen, sociale omgeving, netwerken en in het algemeen 

fysieke, sociale, en economische omstandigheden. 

 

Deze omstandigheden kunnen RECHTSTREEKS de gezondheid beinvloeden, denk aan 

blootstelling aan schimmels of onveiligheid op straat, maar ook INDIRECT door het beinvloeden van 

gedrag.  

Met de volgende dia wil ik aantonen hoe belangrijk deze omgeving is op het gedrag. In deze dia ziet 

u de sociale index van een aantal wijken in Rotterdam. Deze cijfers zijn afkomstig van de 

gemeentelijke wijkprofielen. Elke wijk heeft een sociale status index waarbij Hillegersberg en 

Kralingen-Crooswijk behoren tot de betere wijken en Charlois tot de minder goede wijken. 

In de tabel kunt u zien wat het verschil is in ervaren gezondheid, maar ook het percentage mensen 

dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen,  het percentage overgewicht, percentage mensen 

wat in de afgelopen maanden heeft gedronken en het percentage met een risico op problematisch 

gamegedrag. Bij alle gedragingen doet Charlois het veel slechter, muv alcoholgebruik, wat ook 

groter probleem is in de wijken met hogere sociale index. 

 



 

 

Mijn volgende kernboodschap die ik wil meegeven en onderbouwen is de volgende: 

 

Kinderen in achterstandsposities krijgen vaker te maken met ongunstige en ongezonde 

psychologische en sociale omstandigheden. Ook krijgen ze vaker al op zeer jonge leeftijd te maken 

met het gedrag van hun ouders. Bijgaande dia laat zien het percentage kinderen dat borstvoeding 

krijgt. 

Zoals u wellicht weet, is het gezond voor kinderen om borstvoeding te krijgen. Onderzoek toont aan 

dat kinderen die borstvoeding krijgen een lager risico op infectie in hun vroege jeugd hebben en een 

hogere cognitieve capaciteit in hun latere jeugd en adolescentie. Daarnaast is borstvoeding ook 

beschermend tegen overgewicht. 

  

Op deze dia ziet u het percentage pasgeboren baby's dat bij de geboorte borstvoeding krijgt en de 

weken en maanden die volgen in Nederland. Er zijn 3 regels voor verschillende opleidingsniveaus. 

Ook hier grijs voor het hoogste niveau, oranje voor het middelmatige niveau en blauw voor het 

laagste opleidingsniveau. Zoals u op deze dia kunt zien, krijgt 90% van de pasgeborenen van 



moeders met een hoog opleidingsniveau (grijze lijn) borstvoeding bij de geboorte, terwijl dit slechts 

70% is van de kinderen van moeders met een laag opleidingsniveau.  

Maar het geldt niet alleen voor borstvoeding. Deze dia laat zien….Ook zien we meer kinderen met 

overgewicht bij ouders met lage opleiding of zijn er meer lager opgeleide moeders die roken tijdens 

de zwangerschap. 

 

Uit onderzoek weten we dat kinderen in achterstandsposities vaker worden blootgesteld aan 

ongunstige en ongezonde psychologische en sociale prikkels. Als gevolg hiervan ervaren deze 

kinderen meer stress en angst, meer onzekerheid en een lager gevoel van eigenwaarde. Als deze 

psychologische omstandigheden zich tijdens het leven opstapelen, zal dit niet alleen het risico op 

mentale problemen verhogen, maar kan het ook hun levensstijl beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld 

de kans vergroten om te beginnen met roken of drinken. 

 

 

Maar hoe kunnen we dit beïnvloeden? Wat zijn aangrijpingspunten voor interventie. En hiermee kom 

ik bij mijn 3e kernboodschap 

 

 

 



 

Als we een actieve levensstijl en een gezonde voeding op bevolkingsniveau willen stimuleren, 

moeten we ons richten op het individu zelf en zijn/haar omgeving 

(a) Ten eerste: mensen motiveren om hun gedrag te veranderen. Maar deze motivatie kan bewust 

EN onbewust worden gedaan. Het omvat dus ook het ingrijpen in gewone processen en het gebruik 

van emotionele reacties. 

(b) Dan moeten we mensen ook psychologisch en fysiek in staat stellen om dit gedrag te doen, dus 

met de nodige kennis en vaardigheden. Dit zal ook hun motivatie EN tenslotte ook hun motivatie 

vergroten. 

(c) we moeten omstandigheden en mogelijkheden creëren die dit gedrag mogelijk maken of ertoe 

aanzetten. En daarmee komen we op de sociale en fysieke 

omgeving.  

Vijftig jaar geleden was er een beperkte keuze en beschikbaarheid van voedsel. Tegenwoordig is er 

overal en altijd voedsel beschikbaar en klaar om te eten. Zo niet op straat, dan worden we 

geconfronteerd met voedselreclame op televisie of andere media. Het is moeilijk om NIET toe te 

geven aan deze verleidingen. En daarom eten we meer dan we zouden moeten eten; en komen we 

aan. En naast het feit dat we te veel calorieën eten, eten we ook te veel suiker, vet en zout, die 

allemaal, onafhankelijk van elkaar, het risico op chronische ziekten verhogen. 

Dit geldt ook voor bewegen. We hoeven steeds minder te bewegen en worden verleid tot minder 

bewegen. Voor jongeren is er een grote toename van het aanbod van digitale games, films, Netflix, 

WhatsApp, Instagram en kanalen als YouTube. Onze kinderen brengen nu meer tijd achter een 

scherm door dan buiten te spelen.  

We noemen zo'n omgeving een obesogene omgeving - een omgeving die ongezonde 

voedingsgewoonten stimuleert en het niveau van lichamelijke activiteit vermindert en dus het risico 

op obesitas verhoogt. En er zijn duidelijke aanwijzingen dat kinderen uit achterstandswijken hier 

meer aan worden blootgesteld dan anderen.  

Dus stimuleren van gezonde leefstijl begint bij het aanpakken van deze sociale en fysieke 

omgeving. Maar hoe doe je dat en wat werkt? 



 

Er zijn verschillende manieren waarop dit kan en er zijn ook mooie voorbeelden van dergelijke 

integrale aanpakken. Ik wil er 1 in het bijzonder noemen en dat is de AAGG. Dit programma loopt nu 

al een aantal jaren en begint ondertussen zijn vruchten af te werpen. 

 

Deze aanpak lijkt op de JOGG aanpak die nu in meer dan 100 gemeenten wordt uitgevoerd. En in 

deze gemeenten zien we ook al effecten. 

Het volgende plaatje laat zien dat we met behulp van deze aanpak niet alleen in staat zijn om 

overgewicht tegen te gaan, maar ook dat we in staat zijn om kinderen van ouders met lage opleiding 

te bereiken. 

 



 

Echter, een lokale aanpak alleen is onvoldoende. Er is ook landelijk beleid nodig. En ik wil hierbij het 

voorbeeld gebruiken voor gezond voedsel. Als we de gezonde keuze gemakkelijker willen maken 

dan moeten we ook met de voedingsmiddelenindustrie, met overheid, nationaal en internationaal 

afspraken maken. Alleen met duidelijke afspraken zijn we in staat om met elkaar het aanbod 

gezonder te maken. 

 

Bijgaande dia geeft een aantal mogelijkheden aan, waarvan we ofwel weten dat ze effectief zijn of 
waarvan het waarschijnlijk is dat ze werkzaam zijn.  
 
Tot slot 2 zaken ter discussie 
 
Met betrekking tot dit integrale beleid zijn er 2 zaken waar we mogelijk nog wat verder met elkaar 
van gedachten kunnen wisselen. Een gaat over de mate van ingrijpen, en de ander gaat over wie nu 
eigenlijk de probleemeigenaar moet zijn van het integrale beleid. 

 

De mate van ingrijpen is niet zozeer een wetenschappelijke maar meer een politieke keuze. 

Hoe ver moet je gaan als overheid? Houdt je het bij het geven van voorlichting en het 

aanbieden van gezond alternatief, Of ben je bereid een stapje verder te gaan en ook 

prijsbeleid toe te passen om het gezonde gedrag meer op te leggen. Per slot van rekening 

betalen we met z’n allen de rekening van het ongezonde gedrag. Graag ga ik met u hier de 

discussie aan.  

Een ander aspect wat nog veel meer discussie vergt is wie nu eigenlijk de probleemeigenaar 

is van een dergelijke integrale aanpak. De Amsterdamse AGG werkt omdat iedereen zich 

hier achter schaart en ook de gemeente zelf een voortrekkersrol heeft. Maar dat is vrij 

uniek. Probleem bij integraal beleid is dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt of zich 

gemakkelijker kan onttrekken van zijn verantwoordelijkheid. 

 

Graag ga ik met u hier de discussie aan.  


