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Summary

Aim

People living in a deprived neighbourhood, with lower socioeconomic status, ge-
nerally tend to have worse health than those living in more affluent neighbour-
hoods. In this dissertation, we focus on one possible strategy to improve health in 
deprived neighbourhoods, i.e. collaboration between primary care, public health 
and social care. The aims of this thesis were:

1) to better understand the health needs of patients living in deprived neighbour-
hoods and the difficulties professionals encounter in providing care to these popu-
lations, 

2) to concretize collaboration between primary care, public health and social care in 
deprived neighborhoods and the rationale behind it as a response to the health needs 
of the population, and

3) to get insight into outcomes reached in a case study after collaboration between pri-
mary care, public health and social care in a deprived neighborhood was implemented.
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Study context

This thesis made use of the availability of two pilot projects conducted in deprived 
neighbourhoods in two Dutch cities that were initiated around 2006, prior to the 
data collection for this thesis. The two pilot projects (one in the deprived neigh-
bourhood Amsterdam Noord, and one in the deprived neighbourhood Utrecht 
Overvecht) functioned as case studies. The aim of the pilot projects was to: i) 
change the organisational policies and performance of professionals through the 
implementation of collaboration to match the health needs of the population, and 
ii) to structurally integrate preventive care into an infrastructure within public 
health, primary health care and social care. It was expected that this would pro-
mote the uptake of preventive care by the population and strengthen the self-ma-
nagement of the population.

Research methods

Data for the sub-studies of research aims 1 and 3 were derived from literature, 
whereas data for the remaining 5 sub-studies were collected from the two case 
studies, making use of programme theories and mixed methods. Because the pilot 
projects were still in the process of implementing collaboration (making evaluati-
on alone less interesting), the evaluation took place within action research.

Main results

The first part of the thesis, which included Chapters 2 and 3, focused on the health 
needs of patients in deprived neighbourhoods and the difficulties professionals 
encounter in providing care to these populations. First, we did a scoping review 
on self-reported experiences of the healthcare process of patients with multimor-
bidity (Chapter 2), based on the assumption that these experiences are highly re-
levant for the experiences of persons in deprived neighbourhoods, because of the 
higher concentration of patients with multimorbidity in such neighbourhoods.  
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We found that patients with multimorbidity experienced a mismatch between the 
problem-by-problem approach used by professionals, and their daily experien-
ce of living with multiple diseases. The main experiences were that: i) professio-
nals lack a ‘holistic view’ and ii) there were system-related difficulties, including 
(amongst others) a lack of professional-to-professional communication. Second, 
a qualitative study was performed among professionals working in the two pilot 
projects to explore the difficulties health and social care professionals face when 
delivering care to patients living in a deprived neighbourhood, and their views on 
what would help overcome these difficulties. According to the professionals, the 
difficulties of providing adequate care to patients in deprived neighbourhoods 
stem from i) the complexity of their problems, ii) how patients deal with these 
problems, and iii) the way patients interact with the professionals. These diffi-
culties are interrelated and may accumulate over time. Professionals gave their 
views on what would help overcome these difficulties: 1) professionals knowing 
each other and working from a shared perspective, 2) activating and coaching 
patients to take greater responsibility for their own well-being, 3) taking a holistic 
approach to health, and 4) organising collaboration at the neighbourhood level.

In the second part of the thesis we aimed to get more grip on the policy the-
ories underlying collaboration between primary care, public health and social 
care, based on a literature search. In the literature, three types of policy theo-
ries could be identified regarding why collaboration between public health and 
primary care would help improve health, i.e. type I ‘Improvement of healthcare 
system functioning’; type II ‘Improvement of the health of the population’; and 
type III ‘Population health management’. To elucidate how collaboration between 
primary care, public health and social care could make professionals and the care/
support provided in a deprived neighbourhood better fit the needs of patients 
with multiple problems, two empirical case studies were evaluated. We found the 
pilot projects aimed to find a solution for the fragmentation in primary health, 
public health and social care and the mismatch between this fragmented system, 
in order to better deal with the needs of patients with complex problems. Colla-
boration was instrumental for professionals to take patients’ needs as the starting 
point and, through knowing each other and working from a shared perspective 
fitting a population health orientation, merge their way of working to activate and 
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coach patients within a holistic approach, fitting generalism (Chapters 5 and 7). 
This integration fits the ‘Population health management’ policy theory type and 
resonates with the Triple Aim concept (Chapter 4).

The objective in part three was to get insight into outcomes reached in a case 
study after collaboration between primary care, public health and social care in 
a deprived neighborhood was implemented. In three different studies, the outco-
mes were examined. The expertise of the healthcare professionals involved was 
measured using mixed methods approach (Chapters 6 and 7) and the care utilisa-
tion patterns of the population explored using the Agis Health Database allowing 
secondary analysis of health care utilisation patterns (Chapter 8). We found evi-
dence to  support the expectation that collaboration between primary care, public 
health and social care may lead to professionals becoming indeed more adept at 
understanding the common causes behind patients’ complaints, unravelling their 
multiple problems by working more along the lines of generalism, coaching and 
population health orientation (chapters 6 and 7). Also we found evidence to sup-
port the expectation that collaboration between primary care, public health and 
social care might lead to increase of GP care and decrease in hospital use (chapter 
8).

Finally, chapter 9 summarized the main findings of this thesis and discussed 
them in the light of methodological considerations, reflections on promising ele-
ments found in the pilot projects, and a reflection on the question ‘What next?’

Methodological considerations

We reflected on some of the methodologies used, i.e. action research and in 
measuring outcomes. Action research provides the possibility to: 1) make the 
process of implementation visible, 2) focus on details and the implementation 
approach as a whole, 3) measure intermediate results, and 4) support and guide 
the implementation process, but was not without difficulties for both pilot project 
coordinators and researchers. The researchers needed a clear and comprehensive 
problem definition and program theory, which takes time to deliberate about and 
– if not all data are available – might concern even more time to collect additi-
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onal data. However, in the pilot projects a further clarification was considered 
no longer relevant at this stage of a project that was developing at high speed. 
Also, researchers are prudent with making firm statements, while the pilot pro-
ject coordinators at times would have liked quick statements to support urgent 
policy decisions. In measuring the outcomes of ‘possibly changed way of working 
of professionals’ and ‘possibly changed health care utilization pattern of patients’ 
some difficulties were encountered. Most importantly difficulty was encountered 
in our exploratory study to measure the outcome of possible change in utilization 
patterns of patients. Ideally one would make use of existing databases, with data 
on both health and social care utilization reflecting the integrality of health and 
social care. Unfortunately such a database does not exist, as the data and informa-
tion reflect the fragmented (financial) structures. 

Interpretation of results

The studies in this thesis showed the complexity of problems in combination with 
the way patients deal with their own problems, and the difficulty of having a fruit-
ful relationship with patients, make it difficult for professionals to provide what 
the patients need. Nevertheless, do our findings reveal promising elements in the 
pilot projects that might compensate for the lower chance of good health in depri-
ved neighbourhoods? The answer is: yes. Two elements proved to be promising: 1) 
the ‘collaborative response’, and 2) improved possibilities for taking public health 
measures, in close collaboration with primary and social care.

The response given by professionals in Overvecht to patients’ health needs con-
sisted of applying a holistic approach, activating and coaching patients, and po-
pulation health orientation. Also, when different professionals were involved with 
one patient, the response of these professionals showed consistency as they all 
aimed at treating the root causes through activating and coaching patients, were 
sensitive to the realities of the patient’s everyday life, and communicated with 
each other about this (professional-to-professional communication). This con-
sistency was reached because professionals collaborated to develop this response 
and shared a mission to bring coherence in their activities. This collaboration, fa-
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cilitated by the projects’ management, also led to the professionals knowing each 
other, which was supportive of ‘good stewardship’ and useful in maintaining the 
patient’s trust in the professional’s relationship with them (Chapter 3). We coined 
the term ‘collaborative response’ to designate this approach, as it encapsulates the 
response that professionals give that was developed through collaboration, and is 
maintained when all professionals consistently give the same response. The colla-
borative response is a promising element because 1) it might help to embed servi-
ces promoting health and healthy behaviour, 2) it might help overcome difficulties 
to provide patient-centred care or a ‘whole-person approach’, and 3) it might help 
to support patient self-management.

The second promising element are the improved possibilities for taking public 
health measures, in close cooperation with primary and social care. In both pilot 
projects it was encouraged that professionals adopt a population health orienta-
tion. A possibility for taking public health measures in close cooperation with 
primary and social care, is that public health takes stock of the ideas of the pri-
mary and social care professionals regarding the underlying causes of this defined 
problem. 

By collecting such varied information, close collaboration has the potential 
to provide more insight into the problems that need ‘fixing’ outside the realm of 
health care. 

To our knowledge professionals did not automatically share their findings with 
the municipal department of Public Health. We did observe that, when professio-
nals felt able and supported to change the patient’s situation for the better, because 
the pilot project facilitated this change, they had extensive views on what could 
work. Our findings show collaboration between health care professionals and the 
municipal department of Public Health for gathering information to tackle pro-
blems outside of the realm of healthcare does not take place without any specific 
effort. 

The collaborative response was also promising to improve the working of pro-
fessionals in deprived neighbourhoods. First, the collaborative response equips 
professionals to activate patients, give - or lead them to - appropriate care, and 
work according to a shared mission bringing coherence in their activities at neig-
hbourhood level. In the words of a GP from Overvecht: “… and that’s so very nice!! 
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- that’s what makes professionals so happy!!”. Second, working with more satisfac-
tion could alleviate stress, but might also provide the extra ‘breathing space’ to 
re-energise in order to put in the extra effort needed when working in a deprived 
neighbourhood. Last, the collaborative response might have fuelled an interdis-
ciplinary learning curve among the professionals, allowing them to see the larger 
picture. Through the initial multidisciplinary discussions, professionals exchange 
their views and expertise which helps them to better understand the root causes 
of multimorbidity in deprived neighbourhoods.    

What next? 

The data collection of this thesis ran until 2013. In the meantime new program-
mes have and are being developed in the Netherlands to achieve more collaboration 
between primary care, public health and social care, such as nine regional innova-
tion initiatives as ‘pioneer sites’ (proeftuinen), an incentive programme [stimule-
ringsprogramma] ‘Healthy in…’ (stimuleringsprogramma ‘Gezond in...’) and the 
programme ‘Everything is health’ (‘Alles is gezondheid’). All of these programmes 
do not stand on their own but fit with a wider social and political movement in 
Dutch health care. Developing new ways of working in deprived neighbourhoods 
to better fit the health needs, at this moment is at the stage of pioneering. The first 
findings from this thesis and from the programmes do not yet give enough insight 
to scale-up to all neighbourhoods. Additional research is needed which should sup-
port the programmes and fill the gaps in knowledge. The initial findings provide 
some connecting factors, such as the promising elements described in this thesis, 
the mind shift from illness and cure to health and healthy behaviour (RVZ 2010), 
‘positive health’ a recent definition of health by Huber et al. (2011), and the recent 
advice given by the National Health Care Institute to the Dutch government. It is 
not without reason that the pilot project in Utrecht Overvecht is mentioned as an 
important example. 

The found mismatch between the health needs and care, emphasises the im-
portance to equip future professionals in their education. During their education, 
future GPs, as well as social workers, nurses, physiotherapist and other health and 
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social care professionals, could be prepared to respond to complexity. 
Conclusion

So to conclude, this thesis aims to contribute to a better understanding of how a 
fit between health needs in deprived neighbourhoods and the health care system 
could be improved. Pioneering is necessary, supported by appropriate evaluation 
research. The time seems ripe, especially since the pilot projects do not stand al-
one but are part of a wider socio-political movement in Dutch health care. All this 
calls for strengthening of care in which the health needs of patients, health and 
healthy behaviour are central, and also fit with the competence of the professio-
nals,  all embedded in a facilitating and supportive structure. 
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Samenvatting

Doel

Bewoners van achterstandswijken, met een lagere sociaal-economische status, 
hebben in het algemeen een slechtere gezondheid dan mensen uit meer welva-
rende wijken. In dit proefschrift richten we ons op één mogelijke strategie om 
de gezondheid in de achterstandswijken te verbeteren, namelijk een strategie van 
samenwerking tussen de eerstelijnszorg, publieke gezondheidzorg en welzijn. De 
doelstellingen van dit proefschrift waren:

1) een beter inzicht te krijgen in de gezondheidsbehoeften van patiënten in achter-
standswijken en inzicht te krijgen in de moeilijkheden die professionals ondervinden 
in de zorgverlening aan deze populaties.

2) de samenwerking tussen de eerstelijnszorg, publieke gezondheidzorg en welzijn in 
achterstandswijken én de beleidstheorie onderliggend aan deze samenwerking als 
antwoord op de gezondheidsbehoeften te concretiseren, en

3) inzicht te krijgen in de resultaten die bereikt werden in een case studie nadat de 
samenwerking tussen de eerstelijnszorg, publieke gezondheidzorg en welzijn in een 
achterstandswijk werd geïmplementeerd.
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Context van de studie

In dit proefschrift werd gebruik gemaakt van de beschikbaarheid van twee pilot 
projecten die plaatsvonden in twee achterstandswijken in Nederland. Ze zijn rond 
2006 gestart, iets eerder dan het onderzoek begon. De twee pilot projecten (één in 
Amsterdam Noord, en één in Utrecht Overvecht) vormden zo de te onderzoeken 
casussen, ‘case studies’. Het doel van deze pilot projecten was om i) samenwerking 
tussen zorg- en welzijnsorganisaties en professionals binnen die organisaties te 
bevorderen, om zo beter aan te sluiten bij de gezondheidsbehoeften van de bewo-
ners, en om ii) de preventieve zorg structureel te integreren in een infrastructuur 
binnen de eerstelijnszorg, publieke gezondheidzorg en welzijn. Men verwachtte 
dat dit de opname van preventieve zorg door de bewoners zou bevorderen en hun 
zelfmanagement zou versterken.

Onderzoeksmethoden

Data voor de sub studies van onderzoek doelstellingen 1 en 3 werden uit de lite-
ratuur verkregen. De dataverzameling voor de andere 5 substudies werd verkre-
gen in twee case-studies. Hiervoor pasten we ‘mixed methods’ toe, we gebruikten 
verschillende onderzoeksmethoden, en stelden programmatheorieën op. Omdat 
de pilot projecten nog in ontwikkeling waren en de implementatie van samenwer-
king nog niet uitgekristalliseerd, hebben we voor de evaluatie gebruik gemaakt 
van actie begeleidend onderzoek.

Belangrijkste resultaten

Het eerste deel van het proefschrift, de hoofdstukken 2 en 3, richten zich op de 
gezondheidsbehoeften van patiënten in achterstandswijken en de moeilijkheden 
die professionals ondervinden in de zorgverlening aan deze populaties. Als eerste 
deden we hiervoor een literatuurstudie, een ‘scoping review’, waarin we keken 
naar de ervaringen met de gezondheidszorg van patiënten met multimorbiditeit. 
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We deden hierbij de aanname dat de ervaringen van deze patiënten overeenko-
men met ervaringen van patiënten in achterstandswijken, omdat we weten dat er 
in achterstandswijken vaak sprake is van multimorbiditeit. We vonden dat pati-
enten met multimorbiditeit een ‘mismatch’ ervaren tussen de probleem-per-pro-
bleem aanpak van professionals, en hun eigen dagelijkse beleving van het leven 
met meerdere ziekten. De belangrijkste ervaringen waren dat: i) het professionals 
ontbreekt aan een ‘holistische visie’ en dat ii) er systeem-gerelateerde problemen 
waren, waaronder (o.a.) een gebrek aan communicatie tussen professionals. Als 
tweede deden we kwalitatief onderzoek waarin we zorg- en welzijnsprofessionals 
interviewden over de moeilijkheden die zij ervaren in hun dagelijks werk in een 
achterstandswijk. Ook wilden we weten welke ideeën deze professionals hebben 
over wat zou kunnen helpen om de zorgverlening te verbeteren. Volgens de pro-
fessionals komen de moeilijkheden van het verstrekken van adequate zorg aan 
patiënten in achterstandswijken voort uit i) de complexiteit van de problemen 
van hun patiënten, uit ii) hoe patiënten omgaan met deze problemen, en uit iii) de 
manier waarop patiënten met professionals omgaan. Deze moeilijkheden zijn met 
elkaar verbonden en kunnen over de tijd opstapelen. Professionals denken dat 
het kan helpen als: 1) professionals elkaar kennen en werken vanuit een gedeeld 
perspectief, als 2) professionals patiënten activeren en coachen, opdat zij meer 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen welzijn, als 3) professionals 
daarbij een holistische aanpak toepassen, en als 4) deze samenwerking tussen pro-
fessionals georganiseerd en gefaciliteerd wordt in de wijk.

In het tweede deel van dit proefschrift wilden we de samenwerking tussen 
de eerstelijnszorg, publieke gezondheidzorg en welzijn in achterstandswijken en 
de beleidstheorie onderliggend aan deze samenwerking als antwoord op de ge-
zondheidsbehoeften concretiseren. We deden dit in eerst instantie aan de hand 
van literatuuronderzoek. In de literatuur over het integreren van publieke ge-
zondheidszorg en eerstelijnszorg vonden we drie typen beleidstheorieën. Type I 
‘Het verbeteren van het gezondheidszorgsysteem’; type II ‘Het verbeteren van de 
gezondheid van de populatie’; en type III ‘Populatie gezondheidsmanagement’. 
Om meer zicht te krijgen op hoe samenwerking tussen eerstelijnszorg, publieke 
gezondheidszorg en welzijn beter zou kunnen aansluiten bij de gezondheidsbe-
hoeften in achterstandswijken, hebben we ook twee empirische studies gedaan. 
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We zagen dat de pilot projecten gericht zijn op het vinden van een oplossing voor 
de fragmentatie in de eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg en welzijn en de 
discrepantie tussen dit gefragmenteerde systeem enerzijds en de behoeften van 
patiënten met complexe problematiek anderzijds. Voor professionals was samen-
werking instrumenteel om de behoeften van patiënten als uitgangspunt te kunnen 
nemen. Het hielp hen om elkaar te kennen en te werken vanuit een gemeenschap-
pelijk perspectief en om te werken vanuit een volksgezondheidsperspectief, pati-
enten te activeren en te coachen en te werken vanuit een holistische benadering 
(hoofdstukken 5 en 7). Deze integratie past bij het ‘Populatie gezondheidsma-
nagement’ beleidstheorie type (hoofdstuk 4).

De doelstelling in het derde deel was om inzicht te krijgen in de resultaten 
die bereikt werden met samenwerking tussen de eerstelijnszorg, publieke gezond-
heidszorg en welzijn. We onderzochten dit in een van de case studies, in Utrecht, 
in drie verschillende studies . De expertise van professionals uit de pilot projec-
ten werd gemeten aan de hand van ‘mixed methods’ (hoofdstuk 6 en 7) en het 
patroon in gebruik van zorg exploreerden we aan de hand van data uit de ‘Agis 
Health Database’. (hoofdstuk 8). De resultaten leverden ondersteuning voor de 
verwachting dat samenwerking tussen eerstelijnszorg, publieke gezondheidzorg 
en welzijn, ertoe kan leiden dat professionals steeds meer bedreven raken in het 
begrijpen van de oorzaken achter de klachten van de patiënt, en het ontrafelen van 
hun meervoudige problemen. Dit, door meer te werken op een generalistische en 
coachende manier vanuit een volksgezondheidsperspectief (hoofdstukken 6 en 
7). Ook vonden we aanwijzingen dat de samenwerking tussen de eerstelijnszorg, 
publieke gezondheidszorg en welzijn misschien zou kunnen leiden tot verhoging 
van de huisartsenzorg en een afname in het ziekenhuisgebruik (hoofdstuk 8).

Tot slot, wordt in hoofdstuk 9 een samenvatting gegeven van de belangrijkste 
bevindingen van dit proefschrift en wordt er op deze bevindingen gereflecteerd. 
Enkele methodologische overwegingen komen aan bod, reflecties op veelbeloven-
de elementen die gevonden zijn in de pilot projecten, en een reflectie op de vraag 
‘Hoe verder?’.
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Methodologische overwegingen

We reflecteerden op het doen van actieonderzoek en op het meten van de resul-
taten. Actie onderzoek biedt mogelijkheden om: 1) het proces van implementatie 
zichtbaar te maken, 2) zowel de details als de uitvoering en aanpak als geheel in 
beeld te hebben, 3) tussentijdse resultaten te meten en 4) het implementatieproces 
te ondersteunen en te begeleiden. Het onderzoek had echter ook enkele lastige 
kanten, zowel voor zowel de pilot projectcoördinatoren als voor de onderzoekers. 
De onderzoekers hadden behoefte aan een duidelijke en volledige probleemstel-
ling en programma-theorie, en dat kost tijd om te verhelderen en - wanneer niet 
alle gegevens beschikbaar zijn - om extra gegevens te verzamelen. Bij de coördi-
natoren van de pilot projecten was er daarentegen geen behoefte aan een verdere 
verduidelijking in deze fase van het project, dat zich met hoge snelheid ontwik-
kelde. Ook zijn onderzoekers voorzichtig met het doen van stevige uitspraken, 
terwijl de pilot projectcoördinatoren soms behoefte hadden aan een uitspraak om 
dringende beleidsbeslissingen te ondersteunen. Ook bij het meten van een ‘mo-
gelijk veranderde manier van werken van professionals’ en ‘eventueel gewijzigde 
zorggebruik patroon van de patiënten’ ervoeren de onderzoekers enkele lastige 
aspecten. Met name bij het meten van het exploratie onderzoek naar patronen 
in zorggebruik hadden we graag gebruik gemaakt van bestaande database met 
gegevens over zowel de gezondheidszorg als het gebruik van welzijn. Helaas be-
staat een dergelijke database niet. Het ontbreken van deze gegevens en informatie 
weerspiegelt fragmentatie in de (financiële) structuren.

Interpretatie van de resultaten

De studies in dit proefschrift lieten zien dat de complexiteit van de problemen 
van patiënten, in combinatie met de manier waarop patiënten met hun eigen 
problemen omgaan, evenals de moeilijkheid voor professionals om een vrucht-
bare relatie met patiënten op te bouwen, het moeilijk maken voor professionals 
om te bieden wat patiënten nodig hebben. Tegelijkertijd laten onze bevindingen 
veelbelovende elementen in de pilot projecten zien die een lagere kans op goede 
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gezondheid in achterstandswijken kunnen compenseren. Twee elementen bleken 
met name veelbelovend: 1) de ‘responsieve samenwerking’, en 2) verbeterde mo-
gelijkheden voor het nemen van de volksgezondheidsmaatregelen, in nauwe sa-
menwerking met de eerstelijnszorg en welzijn.

Het responsieve aansluiten door de professionals in Overvecht op de gezond-
heidsbehoeften van patiënten bestond uit het toepassen van een holistische bena-
dering, het activeren en begeleiden van patiënten en het werken vanuit een volks-
gezondheidsperspectief. Ook wanneer verschillende professionals betrokken 
waren bij één patiënt, sloot hun manier van werken op elkaar aan, namelijk door-
dat de professionals allen gericht waren op de behandeling van de onderliggende 
oorzaken van problemen. Zij deden dat door patiënten te activeren en te bege-
leiden, en oog te hebben voor de realiteit van het dagelijks leven van de patiënt. 
Zo op elkaar ingespeeld zijn werd bereikt doordat professionals gezamenlijk deze 
nieuwe manier van werken ontwikkelden, volgens een gemeenschappelijke visie. 
Deze samenwerking werd gefaciliteerd door het projectmanagement van het pilot 
project. Het droeg er aan bij dat professionals zich als een ‘steward’ konden op-
stellen en zo een beetje verantwoordelijkheid namen voor het gehele aanbod van 
zorg en welzijn, zoals een steward in een vliegtuig gastvrij is, ook al is het vliegtuig 
niet zijn eigendom. Ook speelde deze manier van werken een belangrijke rol bij 
het winnen van het vertrouwen van patiënten (hoofdstuk 3). Misschien is ‘respon-
sieve samenwerking’ daarom een passende term voor de in Overvecht ontwikkelde 
manier van werken. De responsieve samenwerking is een veelbelovend element 
omdat 1) het zou kunnen helpen om het bevorderen van gezondheid en gezond 
gedrag te integreren in de dagelijkse manier van werken van professionals, 2) het 
kan helpen patiëntgerichte zorg of een ‘whole-person benadering’ te bieden zelfs 
aan patiënten met complexe problematiek, en 3) het zou kunnen helpen patiënt te 
ondersteunen bij zelfmanagement.

Een tweede veelbelovend element is de verbeterde mogelijkheden voor het ne-
men van de volksgezondheidsmaatregelen in nauwe samenwerking met de eerste-
lijnszorg en welzijn. In beide pilot projecten werden professionals aangemoedigd 
te werken vanuit een volksgezondheidsperspectief. Daarmee werd het mogelijk 
ideeën van eerstelijns- en welzijnsprofessionals over de onderliggende oorzaken 
van problemen van patiënten te identificeren. Door het verzamelen van dergelijke 
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informatie zouden ook oorzaken die buiten het domein van de gezondheidszorg 
liggen aangepakt kunnen worden, door de publieke gezondheidszorg. Voor zover 
wij hebben kunnen nagaan is een dergelijke samenwerking - tussen professionals 
die individuele zorg leveren, en professionals in de publieke gezondheidszorg - 
niet vanzelf tot stand gekomen. We zagen wel dat als professionals zich gesteund 
en in staat voelden om situaties van patiënten te verbeteren, omdat het pilot pro-
ject hen daarin faciliteerde, ze volop ideeën hadden over wat zou kunnen werken. 
Uit ons onderzoek kwam echter naar voren dat het benutten van de inzichten 
en ideeën van eerstelijnszorg- en welzijnsprofessionals door de publieke gezond-
heidszorg aanvullende inspanningen vereist.

De responsieve samenwerking was ook veelbelovend om het werken voor pro-
fessionals in achterstandswijken te verbeteren. Ten eerste, door responsieve sa-
menwerking lukt het professionals om patiënten te activeren, hen passende zorg 
te geven of hen er naartoe te leiden, en te werken volgens een gemeenschappelijke 
visie die samenhang aanbrengt in hun activiteiten op wijkniveau. In de woorden 
van een huisarts uit Overvecht: “En dat is zoooooo fijn!! En daarvan worden zorg-
verleners zo blij!!”. Ten tweede, als het werken hierdoor met meer voldoening ge-
paard gaat, zou dat ook de extra ‘ademruimte’ kunnen geven om nieuwe energie 
op te doen die nodig is om de extra inspanning te leveren die van professionals 
werkend in een achterstandswijk wordt gevraagd. Ten slotte heeft de responsieve 
samenwerking mogelijk een interdisciplinaire leercurve onder professionals aan-
gewakkerd, waardoor ze het grotere plaatje rondom de patiënt hebben leren zien. 
Door de eerste multidisciplinaire besprekingen, waarin professionals met elkaar 
van gedachten wisselden over hoe zij de problemen in de wijk zien en waarin zij 
hun expertise deelden, zijn ze op weg geholpen om beter inzicht te krijgen in de 
oorzaken van multimorbiditeit in achterstandswijken.

Hoe nu verder? 

De dataverzameling van dit proefschrift liep tot 2013. In de tussentijd zijn en wor-
den nieuwe programma’s in Nederland ontwikkeld om meer samenwerking tus-
sen de eerstelijnszorg, de publieke gezondheidszorg en welzijn te bereiken. Denk 
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bijvoorbeeld aan de Proeftuinen, het stimuleringsprogramma ‘Gezond in ...’, en 
het programma ‘Alles is gezondheid’. Al deze programma’s staan niet op zichzelf, 
maar passen in de bredere sociaal-politieke beweging in de Nederlandse gezond-
heidszorg. Het ontwikkelen van nieuwe manieren van werken in achterstandswij-
ken die beter passen bij de gezondheidsbehoeften, bevindt zich op dit moment 
nog in het stadium van pionieren. De eerste bevindingen uit dit proefschrift en uit 
de programma’s geven nog niet genoeg inzicht om op te schalen naar alle wijken. 
Verder onderzoek is nodig en zou bovendien de programma’s kunnen ondersteu-
nen. De eerste bevindingen bieden aanknopingspunten, zoals de veelbelovende 
elementen beschreven in dit proefschrift, de ‘mind shift’ van ziekte en zorg naar 
gezondheid en gezond gedrag (ZZ→GG) (RVZ 2010), ‘positieve gezondheid’ een 
recente definitie van gezondheid door Huber et al. (2011), en het recente advies 
dat de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van het Zorginstituut 
Nederland de Nederlandse overheid heeft gegeven ‘Anders kijken, anders leren, 
anders doen’. Het is niet zonder reden dat het pilot project in Utrecht Overvecht 
wordt genoemd als een belangrijk voorbeeld.

De gevonden ‘mismatch’ tussen gezondheidsbehoeften van patiënten in ach-
terstandswijken enerzijds en de gezondheidszorg anderzijds, onderstreept het 
belang van onderwijs op dit thema aan toekomstige professionals, tijdens hun 
opleiding. Toekomstige huisartsen, maar ook maatschappelijk werkers, verpleeg-
kundigen, fysiotherapeuten en andere maatschappelijke- en gezondheidszorg 
professionals, zouden voorbereid moeten worden om adequaat om te kunnen 
gaan met de complexiteit die de behoeften van deze patiënten kenmerkt.

Conclusie

Samenvattend was het doel van dit proefschrift bij te dragen aan inzicht in hoe 
de gezondheidszorg beter aan kan sluiten op de gezondheidsbehoeften van pa-
tiënten in achterstandswijken. Pionieren is noodzakelijk, ondersteund door pas-
send evaluatieonderzoek, zoals wij in dit project hebben gedaan, in een tweetal 
pilot projecten. De tijd lijkt hiervoor rijp, zeker gezien de pilot projecten   niet op 
zichzelf staan, maar deel uitmaken van een bredere sociaal-politieke beweging 
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in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt   om versterking van zorg waarin 
de gezondheidsbehoeften van de patiënten, hun gezondheid en gezond gedrag 
voorop staan, om versterking van de competenties van professionals, en om een 
faciliterende en ondersteunende structuur.
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Dank voor het redigeren en gerust stellen Takeo David Hymans, Laraine Vis-
ser-Isles en dank voor het vertalen Kumar Jamdagni.

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. R. de Vos, prof. dr. W.J.M. 
Scholte op Reimer, dr. E.P. Moll van Charante, prof. dr. C.A. Baan, dr. M.M.N. 
Leurs, dank voor het lezen en beoordelen van het manuscript en de bereidheid 
om plaatst te nemen in mijn promotiecommissie.

Collega’s bij Pharos, en in het bijzonder Chandra, Tanja en Monica, dank voor 
het mogelijk maken dat ik afgelopen winter het proefschrift tot een goed einde 
heb kunnen brengen.

Serge Dijkgraaf, dank voor hulp vanaf de zij/eerste lijn. Jeroen dank voor je coa-
ching – blij dat ik nu de eekhoorns zie – en de levenslessen. Door onze gesprekken 
heb ik zowaar kunnen genieten van de laatste fase van het proefschrift afschrijven. 

Marieke en Sander dank voor het begin en einde. Marieke gesprekken met jou 
over hoe het is om te promoveren moedigden me destijds aan het te gaan doen. 
Sander met je werk aan de layout en omslag ben ik zeer blij. Een vakman! Wat fijn 
dat we onze vakanties in Frankrijk delen.
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Dankwoord
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Mama dank voor het helpen netjes bij elkaar krijgen van alle losse artikelen 
en het redigeerwerk. Ook dank voor al het oppassen op de kinderen. Met beide 
heb je me verlost van stress. Allart dank dat ik je werk mocht gebruiken voor de 
omslag. Jessica dank dat je als semi-paranimf helpt mijn verdediging en feestelijk 
vieren te organiseren. Ben heel blij met jullie als familie!

Lucas, dank je wel dat je het mogelijk hebt gemaakt dat ik dit proefschrift he-
lemaal af heb kunnen maken. Als jij niet zo ontzettend vaak het eten had klaarge-
maakt, de kinderen had opgehaald, de was en de keuken had gedaan, veel uitjes 
in de vakanties alleen met de kinderen had ondernomen, en mijn twijfels of het 
allemaal ooit wel zou lukken had aangehoord, was het misschien nog steeds niet af 
geweest. Benthe, nu ik toch aan het bedanken ben, dank je wel dat je me soms wat 
van je rust gaf, als je me rustig liet weten dat ik wat aan het doordraven was. Ik kijk 
er naar uit vanaf de moeder-zijlijn mee te kijken hoe jouw leven verder ontwikkelt. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat dat een goed leven is. Jasper, dank je wel voor je 
interesse in alles om ons heen. Het is altijd fijn om jou dingen te vertellen, en zo 
kon ik je zelfs af en toe vertellen over mijn onderzoek. Wie weet lees je het op een 
dag nog, of in ieder geval de samenvatting. Floris, je bent nog maar vier dus je kan 
niet bij de verdediging aanwezig zijn. Dat vind ik jammer want ik heb je graag bij 
me – als een schapendoes heb je ons vijfjes het liefst bij elkaar – maar ik denk ook 
dat je het een beetje saai had gevonden. Ik hou zielsveel van jullie alle vier.




