
Waar gaat het over?

Sociaal economische gezondheidsverschillen 

worden gedefinieerd als: ‘systematische verschillen 

in gezondheid en sterfte tussen mensen met een 

hoge en mensen met een lage opleiding in de 

samenleving’. Die verschillen worden bepaald door 

factoren die veelal buiten de gezondheid liggen, 

maar hier wel grote invloed op hebben (werk, 

inkomen, huisvesting en onderwijs).

In het ideale geval heeft elke burger het vermogen 

zich aan te passen en een eigen regie te voeren, 

in het licht van de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen van het leven. Factoren die gezondheid 

bevorderen zijn o.a.: voldoende (basis)inkomen; 

(vrijwilligers)werk of een zinvolle dagbesteding; 

een stabiel relatienetwerk; wonen in een veilige 

en aantrekkelijke buurt; een goede, passende 

opleiding; eenvoudige toegang tot welzijns- en 

zorgvoorzieningen en gezondheidsvaardigheden 

(waaronder geletterdheid).

Mensen kunnen zich pas actief met hun gezondheid 

bezig houden als de basis van hun bestaan op 

orde is. Armoede en stress leiden tot een focus op 

actuele (geld)problemen en belemmeren een reflectie 

op het eigen leven, het maken van doelbewuste 

keuzen en nemen van initiatieven rond bijvoorbeeld 

leefstijlverandering op het gebied van gezondheid.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Gemeenten staan voor vier uitdagingen bij de aan-

pak van gezondheidsachterstanden: 1. integraliteit 

in het gemeentelijk beleid van de afdelingen die 

direct of indirect met gezondheidsachterstanden 

te maken hebben, 2. samenwerken met inwo-

ners, 3. zicht krijgen op de specifieke problematiek 

van gezondheidsachterstanden in verschillende 

wijken, 4. langdurig investeren in de aanpak van 

gezondheidsachterstanden.

Wegens de samenhang van gezondheid met an-

dere levensgebieden gaan gemeenten over tot 

een brede, integrale inzet rond zelfredzaamheid, 

gezondheidszorg, opleiding, sport, sociale cohesie 

en voorzieningen. Een brede, meervoudige aanpak 

veronderstelt een integraal beleid van Wmo, Wet Pu-

blieke Gezondheid, Jeugdwet, Participatiewet en het 

onderwijs. De traditionele aanpak van gezondheids-

achterstanden via leefstijlprogramma’s rond roken of 

overgewicht is dan ook grotendeels achterhaald.

Ten slotte nemen mensen gezamenlijk steeds meer 

initiatieven, via burgerinitiatieven die gericht zijn 

op het vergroten van de leefbaarheid en het wel-

zijn, en daarmee de gezondheid, van de bewoners 

van een wijk (buurtcoöperaties, groentetuinen, 

ontmoetingsplekken).

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein doen?

Een Adviesraad Sociaal Domein kan in haar 

advisering de volgende vragen meenemen:

* Worden burgers actief en op diverse 

manieren betrokken bij het beleid tegen 

gezondheidsachterstanden?

* Worden initiatieven van burgers op het gebied van 

welzijn en gezondheidszorg gestimuleerd?

* Voert de gemeente een zo integraal mogelijk 

beleid, te beginnen bij hulpvraagverduidelijking?

* Stelt de gemeente in haar inkoopbeleid een 

resultaatgerichte aanpak centraal, gericht op de 

zelfregie van burgers?

* Werkt de gemeente nauw samen met de 

zorgverzekeraars?

Waar kan ik meer informatie krijgen?

* Aandacht voor iedereen: Kennisdossier 17: 

Gezondheidsachterstanden

* Gezond in …: Programma Lokale aanpak 

gezondheidsachterstanden

* Movisie: De wet publieke gezondheid en het 

sociaal domein
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https://gallery.mailchimp.com/dc300d5196dce0250997546a6/files/Kennisdossier_17_lokale_aanpak_gezondheidsachterstanden.pdf
https://gallery.mailchimp.com/dc300d5196dce0250997546a6/files/Kennisdossier_17_lokale_aanpak_gezondheidsachterstanden.pdf
https://www.gezondin.nu/
https://www.gezondin.nu/
https://www.movisie.nl/artikel/wet-publieke-gezondheid-sociaal-domein
https://www.movisie.nl/artikel/wet-publieke-gezondheid-sociaal-domein



