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SAMENVATTING

Een groot aantal studies uit verschillende landen, waaronder Nederland, geeft aan dat de kansen 

op ziekte en sterfte, en daarmee samenhangend gedrag, verschillen tussen arme en niet-arme 

buurten. Deze ongelijkheden zijn toegenomen in de afgelopen decennia. Ze kunnen voor een 

groot deel worden verklaard door sociaal-demografische verschillen tussen bewoners van 

verschillende buurten. Maar er spelen ook andere mogelijke factoren, zoals selectieve migratie 

en invloeden van de leefomgeving waarin mensen wonen. Over de effecten daarvan is echter 

nog veel onzekerheid. Bovendien is nog nauwelijks onderzocht of beleid en interventies ter 

verbetering van de leefomgeving ook effectief zijn in het verbeteren van de gezondheid van de 

bewoners van achtergestelde gebieden.

Dit proefschrift heeft als doel deze kenniskloof voor een deel te dichten. Wij hadden drie 

doelstellingen. Het eerste doel was te beoordelen in welke mate verschillen in gezondheid 

tussen arme en niet-arme buurten kunnen worden verklaard door selectieve migratie. De 

tweede doelstelling was te onderzoeken of veranderingen in specifieke kenmerken van de 

leefomgeving de gezondheid van buurtbewoners beïnvloeden. In dit proefschrift hebben wij acht 

zulke kenmerken bestudeerd: groene ruimte, sociale cohesie, parkeergelegenheid, algemene 

veiligheid, verkeersveiligheid, fysieke orde, sociale orde en slachtofferschap. Het derde doel was 

te onderzoeken of een grootschalig Nederlandse verbeteringsprogramma, de “Wijkenaanpak” 

genoemd, een aantoonbaar effect heeft gehad op de gezondheidssituatie in de 40 meest 

achtergestelde buurten van Nederland (die bekend staan onder de naam “Vogelaarwijken”).

De volgende specifieke onderzoeksvragen werden onderzocht in delen 1, 2 en 3:

1.  Zijn verschillen in gezondheid tussen arme en niet-achtergestelde buurten beïnvloed 

door migratiestromen, en is die invloed groter op bepaalde leeftijden?

2.  Zijn veranderingen over de tijd in omgevingskenmerken van invloed op het vóórkomen 

van fysieke activiteit en goede mentale gezondheid onder bewoners?

3.  Wat is de impact op korte termijn van de Wijkaanpak op trends in fysieke activiteit, de 

mentale gezondheid en algemene gezondheid in de 40 buurten?

In dit proefschrift worden nationale gegevens, verzameld via nationale persoonsenquêtes, 

gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. In de hoofdstukken 1 en 2 wordt onderzocht 

of migratiestromen van invloed zijn op ongelijkheden in gezondheid in de algemene bevolking 

(hoofdstuk 1) en in specifieke leeftijdsgroepen (hoofdstuk 2). In hoofdstukken 3-5 wordt 
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onderzocht of veranderingen in wijkkenmerken samenhangen met gezondheidsuitkomsten, 

te weten lichamelijke activiteit (hoofdstuk 3-4) en geestelijke gezondheid (hoofdstuk 5). In 

de hoofdstukken 6-8 wordt onderzocht wat de effecten van de Wijkaanpak zijn op trends in 

fysieke activiteit in de vrije tijd (hoofdstuk 6), geestelijke gezondheid (hoofdstuk 7) en algemene 

gezondheid (hoofdstuk 8).

In hoofdstuk 1 wordt gekeken naar de effecten van migratie op gebiedsverschillen in drie 

maten van gezondheid (algemene ervaren gezondheid, langdurige gezondheidsproblemen en 

lichamelijke beperkingen). Onder migranten die tussen arme en niet-arme buurten verhuisden, 

werden kleinere ongelijkheden in gezondheid gevonden dan in de totale bevolking. Verschillen 

tussen migranten waren klein omdat mensen die uit achterstandswijken wegtrokken ongeveer 

hetzelfde niveau van gezondheid hadden als mensen die er naar toe trokken. Wel vonden wij 

gezondheidsverschillen tussen mensen die uit een buurt wegtrokken en mensen die in de 

buurt achterbleven. Die verschillen zijn grotendeels toe te schrijven aan individuele sociaal-

demografische kenmerken van migranten. Dit betekent dat migratie tussen arme en niet-arme 

postcodegebieden weliswaar samenhangt met gezondheid, maar dat dit vooral komt vanwege 

sociaal-demografische selectie. Belangrijker nog is dat, ondanks die relatie tussen gezondheid 

en kans op migratie, migratiestromen niet leidden tot grotere verschillen in gezondheid tussen 

arme en niet-arme buurten in Nederland. Migratie kan die gezondheidsverschillen zelfs hebben 

verkleind.

In hoofdstuk 2 onderzoeken wij mogelijke verschillen tussen leeftijdsgroepen in de mate waarin 

migratie van invloed is geweest op gezondheidsverschillen tussen arme en niet-arme buurten. 

Voor de meeste leeftijdsgroepen vonden wij dat gebiedsverschillen in gezondheid ongeveer even 

groot waren onder migranten als onder niet-migranten. Alleen voor de leeftijdsgroep 35-44 jaar 

waren gebiedsverschillen in gezondheid onder migranten iets groter dan onder niet-migranten. 

Dus alleen voor de 35-44 jarigen is er empirische steun voor de verwachting dat migratiestromen 

heeft geleid tot grotere verschillen in gezondheid tussen arme en niet-arme buurten. Op de 

overige leeftijden heeft migratie die gezondheidsverschillen bestendigd of afgezwakt.

In hoofdstuk 3 hebben wij onderzocht of veranderingen over de tijd in het niveau van 

verkeersveiligheid gerelateerd zijn aan fysieke activiteit in de vrije tijd. Wij vonden dat gunstige 

veranderingen in de verkeersveiligheid tussen 2006 en 2009 samenhingen met een verhoogde 

kans om lichamelijk actief te zijn in 2009. Wij vonden geen samenhang met het gemiddeld aantal 

uren van lichamelijke activiteit (onder bewoners die al fysiek actief waren). De positieve relaties 

met de kansen op lichamelijke activiteit waren sterker onder vrouwen, onder 35-59 jarigen en 
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onder mensen die economisch actief zijn. Door ons te richten op veranderingen over de tijd 

in verkeersveiligheid, konden wij sterker bewijs genereren voor een oorzakelijk verband tussen 

lichamelijke activiteit in de vrije tijd en verkeersveiligheid in de leefomgeving.

In hoofdstuk 4 onderzochten we of lichamelijk activiteit samenhing met veranderingen over 

de tijd in een aantal andere omgevingsfactoren. We vonden dat verbeteringen tussen 2006 en 

2009 ten aanzien van groen in de woonomgeving, sociale cohesie en fysieke en sociale orde alle 

positief samenhingen met de kans om lichamelijk actief te zijn in 2009. Geen relaties zagen wij 

met algemeen ervaren veiligheid en parkeergelegenheid. De positieve associaties waren in het 

algemeen sterker bij vrouwen. Anders dan verwacht, waren ze niet sterker bij oudere mensen 

of bij bewoners die langer in de buurt woonden. Net als in hoofdstuk 3 geven de resultaten van 

deze analyse naar veranderingen over de tijd sterker bewijs voor een oorzakelijk verband tussen 

fysieke activiteit en een aantal omgevingseigenschappen (groen in de woonomgeving, sociale 

cohesie en fysieke en sociale orde).

In hoofdstuk 5 hebben we onderzocht of veranderingen over de tijd in veiligheid in de buurt 

(algemene veiligheid, fysieke orde, sociale orde, slachtofferschap) gerelateerd waren met 

geestelijke gezondheid. We vonden dat verbeteringen van fysieke orde in de buurt tussen 2004-

2007 en 2008-2011 (dus minder verloedering) positief samenhing met een goede geestelijke 

gezondheid in de tweede periode. Veranderingen in algemene veiligheid in de buurt had een 

vergelijkbare positieve relatie met geestelijke gezondheid, maar dergelijke positieve relaties 

werden niet gevonden met sociale orde of slachtofferschap. Deze resultaten geven nieuw bewijs 

voor een oorzakelijk verband tussen geestelijke gezondheid en  veiligheid in de buurt, en in het 

bijzonder met de mate van fysieke wanorde of verloedering.

In hoofdstuk 6 onderzochten wij de mogelijke effecten van de Wijkaanpak op ontwikkelingen 

in zelf-gerapporteerde fysieke activiteit in de vrije tijd (wandelen, fietsen en sport) gedurende 

de 3 jaren sinds het begin van de Wijkenaanpak in 2008. We vonden dat de 40 “Aandacht” of 

“Vogelaar” wijken sinds 2008 verbeteringen lieten zien in het vóórkomen van wandelen in de 

vrije tijd. Deze verbeteringen waren groter dan die in de controle wijken. Dergelijke verschillen 

werden niet waargenomen voor sporten of fietsen in de vrije tijd. Anders dan verwacht, hingen 

veranderingen in wandelen, fietsen of sporten niet samen met de intensiteit van de interventies 

die in de 40 wijken waren uitgevoerd. Wij concluderen dat de wijkaanpak een positieve invloed 

lijkt te hebben gehad op de ontwikkeling van wandelen in de vrije tijd in de 40 aandachtwijken.
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In hoofdstuk 7 hebben wij onderzocht welke effecten de Wijkaanpak heeft gehad op 

ontwikkelingen in mentale gezondheid van de bewoners van de 40 aandachtwijken. De trend 

in mentale gezondheid in deze 40 wijken verschilde niet van de trend in de controlegebieden. 

Wel was er een sterkere verbetering in mentale gezondheid onder vrouwen in de aandachtwijken 

vergeleken met vrouwen in controlewijken. Dit positieve effect werd niet waargenomen bij mannen. 

Bovendien vonden wij een positief effect alleen in die wijken waar sinds 2008 meer intensieve 

interventies van de grond waren gekomen. Deze resultaten suggereren dat de Wijkaanpak een 

positieve invloed kon hebben op de ontwikkeling in mentale gezondheid, maar alleen waar deze 

heeft geleid tot de ontwikkeling van veel interventies met voldoende intensiteit.

In hoofdstuk 8 onderzochten wij de effecten van de Wijkaanpak op trends in algemeen 

ervaren gezondheid tot 2011. We vergeleken aandachtwijken waar vooral werd geïnvesteerd 

in de verbetering van de leefomgeving met aandachtwijken waar vooral is geïnvesteerd in de 

sociaaleconomische positie van een deel van de bewoners. Voor alle 40 aandachtwijken tezamen 

verschilde de trend in gezondheid niet van de trend in de controle gebieden. Wel vonden wij 

een positieve verandering in trend in gezondheid in wijken die vooral geïnvesteerd hadden in de 

leefomgeving. Deze resultaten suggereren dat Wijkaanpak alleen een positieve invloed heeft gehad 

op trends in algemeen ervaren gezondheid indien de investeringen zich richtten op de leefomgeving 

in plaats van de sociaaleconomische positie van individuele bewoners.

De algemene discussie vat eerst de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift samen en vervolgt 

met een bespreking van enkele methodologische kwesties. Door het evalueren van ‘natuurlijke 

experimenten’ draagt dit proefschrift   bij aan wetenschappelijke onderzoek naar de oorzakelijke 

relatie tussen leefomgeving en gezondheid. Bovendien genereren wij nieuwe ‘evidence’ voor een 

van de strategieën om sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan te pakken, namelijk door 

gebiedsgerichte interventies in achterstandswijken. 

Op basis van de resultaten van de in dit proefschrift beschreven studies kwamen wij tot de volgende 

conclusies:

Op basis van de resultaten van onze eigen studies en die van eerdere studies, kan worden gesteld 

dat selectieve migratie een beperkte invloed heeft op de omvang van gezondheidsverschillen tussen 

achtergestelde en niet-achtergestelde buurten. Migratie zou in veel gevallen die verschillen kunnen 

hebben verkleind in plaats van vergroot. Bovendien zijn er uit onze studies geen aanwijzingen dat 

de positieve effecten van de Wijkaanpak, zoals gesuggereerd door positieve trends in sommige 

gezondheidsuitkomsten, op conto moet worden geschreven van selectieve migratie.
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Door onderzoek te doen naar veranderingen in wijkomgeving, konden wij nieuw bewijs 

genereren voor een oorzakelijk verband tussen lichamelijke activiteit en een aantal kenmerken 

van de leefomgeving (verkeersveiligheid, groen in de woonomgeving, sociale cohesie, fysieke 

en sociale orde). Suggesties voor zulke positieve effecten komen ook uit vele eerdere studies, 

maar die hadden meestal een cross-sectioneel design. Ook wat betreft de mentale gezondheid 

leverden onze studies empirische steun voor een oorzakelijk verband met enkele kenmerken 

van de leefomgeving. Het gaat daarbij vooral om veiligheidskenmerken, te weten fysieke 

orde (verloedering) en misschien algemene veiligheid. Er is echter meer onderzoek nodig om 

uitspreken te kunnen doen over het effect van verschillende veiligheidsaspecten (inclusief sociale 

orde en slachtofferschap) op de mentale gezondheid van bewoners. 

Ten derde vonden wij empirisch bewijs, in het bijzonder voor wandelen en mentale gezondheid, 

die aanbevelingen ondersteunen voor gebiedsgerichte, integrale interventies als een strategie 

om de gezondheid van mensen in achterstandswijken te verbeteren. Wij vonden enige bewijs ter 

ondersteuning van interventies op het terrein van verkeersveiligheid, groen in de woonomgeving, 

sociale cohesie en sociale en fysieke orde. Een positief effect kan wellicht vooral verwacht worden 

van gebiedsgerichte interventies die een groot aantal inwoners bereiken en zich daarbij richten 

op hun leefomgeving. Toekomstige evaluaties van ‘natuurlijke experimenten’ zullen nieuw en 

sterker bewijs kunnen leveren door verdere ontwikkeling van de onderzoeksmethodiek, bij 

voorkeur met longitudinale gegevens en een lange follow-up tijd. 

                        


