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Grote stad, gezondheid en zorg
‘Kwestie van Sociale kwaliteit’

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar in de Sociale en Gezondheidswetenschappen

met als leeropdracht Grote stad en gezondheidszorg
aan de Universiteit van Amsterdam
op donderdag 20 november 2003

door

Harry Nijhuis





Mijnheer de Rector Magnificus, geachte toehoorders,

In zijn boek Land, land!...doet de Hongaarse schrijver Sandor Marai verslag van zijn
zoektocht naar humanistische waarden in de periode na de Tweede Wereldoorlog
(Marai, 2002). Cultuur en geestelijk leven in zijn land zijn dan totaal vernietigd
onder de invasie van het communisme. Wanhopig zoekt hij de vrijheid en de mense-
lijke maat, die hem in het oude Hongarije zo vertrouwd waren. In 1948 gaat hij er-
naar op zoek in West-Europa. Hij verwacht op de grond waar het humanisme werd
geboren en tot bloei kwam ‘het grote geschenk van Europa’ te vinden. Humanisten
als Erasmus, More, Holbein en Rembrandt, wilden immers niet langer dat religieu-
ze, politieke of maatschappelijke totalitaire systemen de invulling van de menselijke
maat zouden bepalen, maar de mens zelf. Maar Marai vindt niet wat hij zoekt. Hij
constateert dat het West-Europeanen ontgaat dat de wereld totaal veranderd is, dat
oude Europese culturen wel eens zouden kunnen worden verguisd tussen de twee
nieuwe wereldmachten, de Sovjet Unie en Amerika: ‘Europa zal moeite krijgen om
zijn eigen invulling van de “condition humaine” te behouden.’ Marais zoektocht
heeft – ook voor gezondheid in de grote stad – opnieuw grote actualiteit.

Van 1973 tot 1977 heb ik als tropenarts in Kenya gewerkt. Drie maanden voor ik
vertrok, maakte ik voor het eerst kennis met mijn plaatselijke collega, een islamiti-
sche genezer. Veel van mijn patiënten bezochten eerst hem, voordat ze in mijn
ziekenhuis kwamen. Wat hij te bieden had, paste bij hun leven en cultuur. Ik was als
dokter – zoals Richard Horton, hoofdredacteur van the Lancet, het onlangs zo tref-
fend formuleerde – ‘de bron van technische kennis en oplossingen’. Voor het ‘ver-
haal’ van mijn patiënten bleek ik minder belangstelling te hebben gehad (Maassen,
2003). Ik had een wezenlijk aspect van de menselijke maat gemist. Vooral ervarin-
gen uit deze tijd hebben mijn wetenschappelijke en praktische belangstelling ge-
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wekt voor de sociale aspecten van gezondheid en zorg. Zij vormen het begin van de
weg, die mij naar deze plek heeft geleid.

De leerstoel die ik zal bekleden, is ingesteld om twee oriëntaties met elkaar te
verbinden: aan de ene kant de grootstedelijke samenleving, waarin mensen hun ge-
zondheid op peil moeten kunnen houden en op menswaardige wijze moeten kun-
nen leven bij ziekte of beperkingen, aan de andere kant de systemen van zorg en
dienstverlening, waar mensen met problemen terecht moeten kunnen. Er zijn fric-
ties ontstaan tussen deze twee werelden; ze sluiten niet meer goed op elkaar aan.
Zorgsystemen raken steeds meer vervreemd van het dagelijkse leven, van de groei-
ende diversiteit van eigentijdse waarden en levensstijlen. Ze zijn ook sterk gefrag-
menteerd geraakt. Maar ook de wetenschappen die op dit terrein wat te bieden
hebben, zijn uit elkaar gegroeid. Het geheel van het dagelijkse leven, de samenhang
tussen mensen, hun sociale omgeving en zorgsystemen is daarom niet meer goed in
beeld te brengen. Daardoor ontbreekt het zicht op wat bij onze tijd passende invul-
lingen van menswaardigheid en kwaliteit zijn. Maar er zijn niet alleen ethische
kwesties in het geding. Sterk vervlochten hiermee spelen grote economische vraag-
stukken. De fricties tussen vraag en aanbod, beperkte zelfwerkzaamheid van
mensen en ondoelmatigheid van de systemen leiden tot grote problemen van kos-
tenbeheersing. Wat moet in onze tijd worden verstaan onder kwaliteit en mens-
waardigheid in het licht van gezondheid? Welke algemene maatschappelijke ten-
densen zijn bepalend voor actuele grootstedelijke situaties? Wat is de betekenis van
Europa hiervoor? Wat betekent het werken aan kwaliteit voor de gerezen economi-
sche vraagstukken? En met welke wetenschappelijke uitgangspunten, methoden en
werkstructuren valt beter inzicht te verkrijgen in deze kwesties? Dat zijn de vraag-
stukken en uitdagingen waarvoor ik mij vanuit deze leerstoel geplaatst zie.

Ik vertel u eerst het verhaal van Sanira, een Hindostaans meisje, dat een poging tot
zelfdoding deed. Haar probleem is in mijn ogen karakteristiek voor veel problema-
tiek in de grote stad. Dan geef ik een beeld van een werkorganisatie in Den Haag (de
STIOM), die essentieel is gebleken voor het creëren van nieuwe antwoorden op ac-
tuele stedelijke problemen. Deze beide voorbeelden zijn voor mijn werk belangrij-
ke inspiraties geworden. Daarna geef ik een korte schets van de bijzondere kenmer-
ken van gezondheid en zorg in de grote stad, en verbonden hiermee een overzicht
van meer algemene maatschappelijke en economische tendensen, die hiervoor be-
palend zijn. Vervolgens zet ik uiteen hoe ik mij voorstel te werk te gaan om de pro-
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blemen in de stad beter te kunnen begrijpen en aan te pakken. Ik zal hiervoor aan-
sluiting zoeken bij de theorie over ‘sociale kwaliteit’. Aan het slot zal ik enkele voor
de leerstoel cruciale beleidsthema’s benoemen.

Twee inspirerende voorbeelden

Het verhaal van Sanira

Sanira is een Hindostaanse jonge vrouw van negentien jaar (Krikke, 2000). Ze heeft
een poging tot zelfdoding gedaan. Haar ouders zijn gehuwd uit Suriname naar
Nederland gekomen. Ze komen hier volop in de sociale en economische proble-
men. Moeder is op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Vader blijft erg gehecht aan zijn fa-
milie en aan Hindostaanse tradities. Hij is orthodox religieus. Eenmaal in Neder-
land zoekt moeder de vrijheid op. Ze gaat buitenshuis werken, wordt zelfbewuster
en vrijer ten opzichte van de eigen cultuur. Vader blijft juist traditioneel, is lange tijd
werkeloos en verkeert regelmatig in depressies. Eindeloze ruzies zijn het gevolg. Sa-
nira gaat hieronder zwaar gebukt. Thuis gehouden is ze vaak de moeder voor haar
broer en zus. Een Nederlandse vriend wordt niet geaccepteerd. Er word gepro-
beerd om haar uit te huwelijken. Op school werkt ze hard. Ze is stil, heeft geen
vriendinnen. Niemand wist iets van haar problemen, tótdat zij de suïcidale poging
deed door het drinken van chloor. Ze wordt op de eerste hulp van een ziekenhuis
behandeld. Daarna heeft ze geen contacten meer gehad met hulpverleners. Er is
vanuit de zorg geen contact gezocht met andere voorzieningen, de familie of de
school. Het is uiteindelijk wel goed gekomen met Sanira. Ze is weggevlogen uit haar
verstikkende situatie. Letterlijk: ze is nu stewardes.

In grote steden komen pogingen tot zelfdoding onder meisjes verontrustend veel
voor (Schudel, 1998). Dit symptoom is maar een topje van de ijsberg van psycho-
sociale problemen onder allochtone jongeren, ook jongens. Zij groeien op ‘aan de
grenzen’ van twee verschillende culturen (Wesenbeek, 2000; Krikke, 2003). De
ene cultuur vraagt zelfbeschikking en voor jezelf opkomen, de andere onderwer-
ping aan traditionele sociale patronen. Veel jongeren zitten klem tussen ‘ik’ en
‘wij’. Ze leven vaak aan de grenzen van sociale netwerken: thuis, in de eigen of Ne-
derlandse gemeenschap, en op school. De formele toegang van onze zorg is welis-
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waar goed geregeld, maar Sanira kon er met haar problemen niet goed terecht. Zij
werd alleen medisch behandeld. Er bestond blijkbaar een transculturele kloof
tussen hulpverlener en cliënt voor het volledig begrijpen van haar probleem. Van
sociale interventies of het zoeken van samenwerking met maatschappelijk werk,
ouders of docenten op school kwam niets terecht. Ook werd geen preventieve aan-
dacht besteed aan de achtergronden: een identiteit kunnen ontwikkelen in twee
culturen of het bespreekbaar maken van de complexe situatie van allochtone jonge-
ren. Intussen wordt er projectmatig hard gewerkt aan een betere begeleiding en
preventie van psychosociale problemen van jongeren. De implicaties zijn immers
enorm: voor de ontplooiing van de jongeren zelf en hun toekomstige gezinnen,
maar ook voor het sociaal-culturele en economische potentieel van de stad. Dit on-
derwerp zou – gezien de enorme importantie – een centraal thema moeten zijn
voor het grote stedenbeleid. Maar dat is het opmerkelijk genoeg niet (Gemeente
Den Haag, 1999; Penris, 2003).

De Stichting Ondersteuning Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening
(STIOM)

In de jaren negentig liep de zorg en dienstverlening in achterstandswijken van Den
Haag vast. Vanuit de groeiende fragmentatie en bestaande werkwijzen waren geen
grondige antwoorden meer te geven op de zich aandienende problemen (Van der
Maesen, 1992). De STIOM werd opgericht om in wijken en stadsdelen verschillen-
de hulpverleners en organisaties met elkaar te laten samenwerken en beter op het
dagelijkse leven te betrekken (Van Rijsel, 2003). Denkt u aan de benadering die no-
dig is voor de complexe problematiek van Sanira. De aanpak blijkt een succes te zijn
(AMRIT, 2001). STIOM stimuleert en organiseert de dialoog en samenwerking
tussen bewoners, cliënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en de gemeente. Hier-
door ontstaan nieuwe samenhangen en is het mogelijk analyses te maken van pro-
blemen als onderdeel van het dagelijkse leven. Deze gehelen kunnen beter in beeld
worden gebracht. Er worden bij de tijd passende concepten, werkwijzen en organi-
satievormen gecreëerd. Het gaat niet alleen om genezen en het bieden van zorg,
maar ook om het leggen van verbindingen tussen de zorg, het dagelijkse leven en
systemen van onderwijs, huisvesting, leefbaarheid en sociaal-economische zeker-
heid. Cure, care, preventie en investeren in voorwaarden voor welzijn en gezondheid
worden met elkaar verbonden. De STIOM vormt in dit maatschappelijke spel een
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onmisbare schakel en katalysator. Het gaat, in termen van Jürgen Habermas, om
een communicatief medium tussen de systeemwereld van de zorg en de leefwereld
van mensen (Habermas, 1982). Gaandeweg is rondom deze organisatie een ge-
biedsgerichte sociale infrastructuur gegroeid, die mogelijkheden biedt om ook op
andere werkvelden (interculturele uitwisseling, huisvesting, leefbaarheid etc.) de
dialoog tussen mensen onderling en instituten te onderhouden.

Kenmerken van de grote stad

Gezondheidssituaties

In zijn studie ‘Cities in Civilization’ laat Peter Hall zien hoe grote steden – van Athe-
ne en Florence tot Berlijn en San Francisco – in de geschiedenis van de westerse be-
schaving steeds de broedplaatsen zijn van innovatie en vooruitgang: in cultuur,
kunst, politiek, technologie, wetenschap en economie (Hall, 1998). Maar het zijn
ook de plekken waar problemen zich van oudsher – vanwege sociale en fysieke
verdichting in de stad – het meest geconcentreerd voordoen. Dat geldt ook voor
gezondheid. Epidemieën hebben sinds mensenheugenis met name de grote steden
geteisterd; en daar werden ook de nieuwe oplossingen gecreëerd (Kerkhoff, 1997).
Ook vandaag de dag zijn de problemen van gezondheid er het grootst. Ik geef een
korte schets van de bijzondere kenmerken van gezondheid en gezondheidszorg in
de stad. Dit bijzondere vormt immers het grondmotief voor de leerstoel, en het
dient ook het vertrekpunt te vormen voor de wetenschappelijke en praktische be-
naderingen die worden gevraagd. Het RIVM heeft de afgelopen tijd de problema-
tiek in een serie studies geïnventariseerd (Van der Lucht, 2000 en 2003). Van dit
materiaal maak ik voor mijn schets dankbaar gebruik.

De gezondheid van inwoners van de grote stad is slechter dan elders; de levensver-
wachting is er gemiddeld korter. Dit is grotendeels te herleiden tot de hogere sterf-
te onder mensen die leven in achterstandsituaties. Bij hen is de gemiddelde levens-
verwachting twee tot drie jaar korter vergeleken met mensen in welgestelde
posities. Ook het aantal jaren dat in goede gezondheid wordt doorgebracht, is een
stuk minder in de stad. Met name chronische aandoeningen, onder andere van
ademhalings- en spijsverteringsorganen, suikerziekte en AIDS komen er meer voor.
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Psychosomatiek compliceert de zorgvraag vooral bij allochtonen (Nijhuis, 1999).
Er zijn ook relatief veel mensen met harddrugsverslavingen, angststoornissen,
psychosen en vooral psychosociale problemen. Roken, onveilige seks, diverse ver-
slavingen, ongezonde voedingsgewoonten en weinig beweging zijn veelvoorko-
mende risicofactoren. Deze hangen uiteraard samen met de hoge frequentie van de
genoemde aandoeningen. Verder heeft de stad ook te maken met dubbele vergrij-
zing en de daarbij horende toename van chronische ziekten en lichamelijke en
psychische beperkingen.

Waarom is de gezondheidsproblematiek in de stad groter dan elders? Verschil-
lende sociale processen spelen daarbij een rol. De stad is van oudsher de plek waar
mensen met extra gezondheidsrisico’s terechtkomen. Mensen zoeken er nieuwe
kansen, geborgenheid en anonimiteit. Tweederde van mensen in achterstandsposi-
ties woont in de vier grote steden. Rondom 45% van de bevolking is er van alloch-
tone afkomst. De concentratie alleenstaanden, eenoudergezinnen, werklozen en il-
legalen is er het grootst. Maar zeker zo belangrijk is – met name voor het zoeken
naar verbetering – dat de kwaliteit van bestaanscondities er ongunstiger uitpakt dan
elders. Daardoor zijn mensen minder goed in staat om hun gezondheid op peil te
houden. Hetzelfde geldt voor het leiden van een menswaardig bestaan thuis, bij ou-
derdom, ziekte of beperking. Talloze studies tonen het verband aan tussen onge-
zondheid en het leven in sociaal-economische achterstandsposities (Gemeente Den
Haag, 2002). En verder is uiteraard een op specifieke behoeften en sociale situaties
gerichte zorg en dienstverlening nodig – zorg van een zodanige kwaliteit, dat gron-
dig kan worden ingespeeld op de problemen. De kwaliteit van de zorg is in dat op-
zicht zeker niet optimaal. Tezamen pakken al deze factoren ongunstig uit voor het
gezondheidspeil in de grote stad.

Het wetenschappelijk uiteenrafelen van het ontstaan van de bijzondere pro-
blematiek is ingewikkeld (Nijhuis, 1999). Het gaat vaak om complexe problemen,
waarin de persoonlijke beleving en verwerking in wisselwerking met ‘het sociale’
een cruciale rol spelen. Dit was evident bij Sanira. Maar het geldt ook voor veel
psychosomatische of ogenschijnlijk louter somatische aandoeningen. Suikerziekte,
met name onder allochtonen, is bijvoorbeeld een groot probleem aan het worden
(Nijhuis, 1991). Ook hier geldt dat, naast de medische behandeling, cultureel be-
paalde voedingsgewoonten en bewegingspatronen, maar ook een zekere balans in
het dagelijkse leven voorwaarden vormen voor gezondheid (Middelkoop, 2001).
Hetzelfde geldt voor de fysieke omgeving. Denk aan ouderen en chronisch zieken,
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die steeds meer thuis gaan leven met beperkingen. Zij hebben een geschikte wo-
ning, goed transport en een leefbare openbare ruimte nodig om een fysiek en
sociaal volwaardig bestaan te leiden. Zowel bij het ontstaan als de verwerking van
problemen zijn complexe interacties in het geding. Op individueel niveau zijn voor
de gezondheid negatieve invloeden werkzaam zoals verminderde weerbaarheid,
stress en ongezond gedrag. En deze factoren vinden blijkbaar hun grondslag in de
positief of negatief uitpakkende wisselwerking tussen mensen en hun sociale en
fysieke omgeving. Adequaat begrip voor het ontstaan van de bijzondere problemen
in de stad is essentieel. Het wijst immers de weg naar het soort benadering dat no-
dig is. Deze omvat individuele medische en gedragsinterventies en interventies in
de sociale omgeving of systemen. Om het belang hiervan te doorzien en deze te
kunnen betrekken, is een passende voorstelling nodig van de wijze waarop mensen
en sociale structuren zich in de werkelijkheid ontplooien.

Zorg en dienstverlening

Ik besteed in het bestek van mijn leeropdracht voor wat betreft de zorg en dienst-
verlening vooral aandacht aan het extramurale domein. In dit werkveld komen de
fricties tussen vraag en aanbod het sterkste tot uitdrukking, wat cruciaal is voor het
oplossen van de bijzondere problemen van de stad. Hier wordt immers gewerkt op
het snijvlak van zorgvragen en het dagelijkse leven van cliënten (Nijhuis, 1994).
Huisartsen spelen bijvoorbeeld een sleutelrol bij het maken van brede diagnoses,
waarin zowel ‘het medische’ als ‘het persoonlijke’ en ‘het sociale’ een plek kunnen
verkrijgen, en zodoende bij het creëren van een holistische en grondige benadering,
met samenhang tussen geneeskunde, zorg, preventie en investeringen in een goede
kwaliteit van het dagelijkse bestaan.

Extramurale hulpverleners ervaren hun werk vandaag de dag als belastend en
frustrerend (Van der Maesen, 2001; De Brauw, 2001; Tonkens, 2003). Er wordt van
twee kanten aan de professional getrokken. Aan de ene kant leveren de (sociale)
complexiteit van problemen, de culturele diversiteit, communicatieproblemen en
oneigenlijke zorgvragen veel werk op; hiervoor worden ook bijzondere vaardighe-
den gevraagd. Daarnaast geeft het huidige samenspel van marktwerking, commer-
cialisering en consumentisme zorgvragers te zien, die – net als bij Albert Heijn –
waar voor hun geld eisen. Aan de andere kant eisen op transparantie en verantwoor-
ding gerichte bureaucratieën van overheid en zorgverzekeraars steeds meer aan-
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dacht en tijd voor zakelijkheid: juridisch geregelde werkrelaties, registratie en rap-
portage naar standaardproducten. De zorgprofessies lijken hun traditionele
identiteit en krachtige positie in de zorg te verliezen. Van origine was hun identiteit
gefundeerd op het leveren van diensten op basis van vertrouwensvolle relaties met
cliënten, waarin een zekere mate van paternalisme normaal was (Freidson, 2001).
Men was niet gericht op het produceren en het aan de man brengen van gevraagde
koopwaar. Voor velen is het gevolg een niet meer te hanteren spagaat. Door de actu-
ele ontwikkelingen en knelpunten worden de zorgberoepen in de ziel geraakt. Ze
zijn minder in trek, en daardoor dreigt er voor de grote stad een tekort aan hulpver-
leners, met name in achterstandsgebieden.

Fricties zijn er ook omdat sommige concepten waarmee gewerkt wordt niet
meer goed passen bij de levensstijlen en technische mogelijkheden van onze tijd
(Van der Maesen, 2001). Dit heeft geleid tot allerlei initiatieven van vernieuwing.
Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een modern pakket van kerntaken voor de huis-
arts. Een deel van de bestaande taken kan worden gedelegeerd naar andere hulpver-
leners. Er worden nieuwe functies en beroepen geïntroduceerd: liaison-verpleeg-
kundigen, praktijkverpleegkundigen, casemanagers, zorgconsulenten, voorlichters
eigen taal en cultuur en ouderenadviseurs. Ook ontstaan er nieuwe samenwerkings-
vormen: ‘hoeden’, ‘goeden’ en gebiedsgerichte ‘centra voor gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening’ (cgm). Van hieruit lijkt passender en doelmatiger
te kunnen worden ingespeeld op de complexe problemen in de stad (Paes, 1999;
Van der Maesen, 2001; Nijhuis, 2002; Ministerie van VWS, 2003; Oosterbos,
2003). In het gezondheidscentrum in de wijk Venserpolder in Amsterdam wordt
geëxperimenteerd met een interessant systeem om – primair vertrekkend vanuit
de gepresenteerde klacht van de cliënt (niet de diagnose) – medische en sociale in-
terventies te verbinden (Overgoor, 2003). Verder lijken verwijzing, informatie en
advies ‘aan de voordeur’ van centra een veelbelovend concept te zijn voor kwaliteit
en doelmatigheid. Onder andere in call centers en triagesystemen worden – met be-
hulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT) – nieuwe mogelijkheden
uitgetest voor de communicatie met patiënten; in elektronische dossiervorming ge-
beurt hetzelfde met informatie-uitwisseling tussen hulpverleners.

Het extramurale ondervindt intussen ook de indringende invloed van de vrije
marktwerking (Vulto, 2003; Maassen, 2003). De modernisering van de AWBZ en
het principe van functionele aanspraken in de eerstelijnszorg zijn hiervan invloed-
rijke beleidsmatige uitwerkingen (Ministerie van VWS, 2003). Beroepsgroepge-
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richte afspraken worden steeds meer door functie- en productgerichte ordeningen
en afspraken vervangen. De formele scheiding tussen de eerste en tweede lijn, als-
ook tussen intra- en extramurale functies, is aan het verdwijnen. Verschillende aan-
bieders kunnen bijvoorbeeld op het terrein van thuiszorg hun producten leveren.
Door de gegeven marktruimte en concurrentieimpulsen is er een wildgroei aan ini-
tiatieven van grote zorgaanbieders: fusies, overnames en marktacquisitie zijn aan de
orde van de dag. Tussen kapitaalkrachtige intramurale instellingen wordt volop
strijd geleverd om leidinggevende posities in de extramurale zorg. De invulling van
de vorm en inhoud ervan lijkt zodoende steeds meer in handen te komen van zorg-
instellingen met een intramurale medische traditie. Dit zou grote consequenties
kunnen hebben voor de betrokkenheid op het dagelijkse leven en aldus voor de
kwaliteit en doelmatigheid van de zorg en dienstverlening in de grote stad.

Maatschappelijke tendensen

Sociaal-culturele diversiteit

De kenmerken en problemen van de grootstedelijke samenleving vormen de ver-
dichte uitdrukking van meer algemene sociaal-culturele en economische tenden-
sen. Om gezondheid en zorg in de stad te kunnen begrijpen en om er adequaat op in
te kunnen spelen, is de kritische interpretatie van deze tendensen onmisbaar.

Het sociaal-culturele landschap in onze moderne samenleving is veel minder een-
duidig dan een halve eeuw geleden. Diversiteit van levensstijlen en -waarden is het
grondkenmerk. De identiteit van de mens is in onze tijd een complex verhaal ge-
worden, waarin verschillende perspectieven door elkaar heen spelen. Charles Tay-
lor onderscheidt in zijn Sources of The Self.The making of the modern identity een drietal
perspectieven (Taylor, 1994). (1) De ‘instrumentalism’. Door zelfobjectivering en
reflectie – gestimuleerd door wetenschap en techniek – zijn mensen als het ware
deels losgeraakt van gevoelens, waarden en betekenissen, die diep in henzelf liggen.
De ‘calculerende burger’, die voortdurend reflecteert op kosten en baten, vormt
van deze identiteit een typische uitdrukking. (2) Het ‘subjective expressivism’.
Hierin staat de gerichtheid op zelfexpressie, zelfontplooiing en genot, jezelf kunnen
en mogen zijn voorop. (3) De verbondenheid met diep in ons gewortelde tradities,
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culturele waarden en de natuur: bijvoorbeeld sociale rechtvaardigheid, goed willen
doen en ontzag hebben voor de natuur. Deze bronnen voor ‘het zelf’ spelen door el-
kaar heen bij de vorming van de identiteit van mensen.

In onze moderne westerse cultuur zetten ‘instrumentalism’ en ‘expressivism’ vol-
gens Taylor de toon. Zij geven individualisme, zelfbeschikking, eigenbelang, consu-
mentisme en genot als grote waarden te zien (Schnabel, 2000). Deze accenten heb-
ben ook grote betekenis voor waarden als autonomie, zelfontplooiing, vrijheid en
burgerschap. Kunneman gebruikt voor deze voor onze cultuur positieve waarden
de term ‘individuering’ (Kunneman, 1986). Voor de ‘moderne burger’ lijken tradi-
tionele, aan tijd en plaats gebonden sociale verbanden minder betekenis te hebben.
Ze maken plaats voor grote sociale mobiliteit en contacten op afstand, bijvoorbeeld
via internet. De zelfbewuste consument laat zich bij voorkeur informeren via inter-
net of anderszins alvorens de arts te bezoeken. Men schikt zich niet zomaar naar het
oordeel van de deskundige. Patiëntenrechten en letseladvocatuur worden steeds
belangrijker; professioneel paternalisme mag voor velen niet meer. Het persoons-
gebonden budget (PGB), gereedschap voor zelfbeschikking in de zorg, vormt van
deze moderne invulling van identiteit een scherpe uitdrukking. Het dominante
mensbeeld van de ‘calculerende burger’ wordt steeds bepalender voor politieke be-
leidsvorming, ook op het terrein van de gezondheidszorg.

Maar deze levensstijl gaat lang niet voor iedereen op. Vooral in de stad is sprake
van een grote diversiteit van stijlen, die geheel verschillende waarden en sociale be-
hoeftes impliceren. Veel ouderen, allochtonen, sociaal zwakkeren, chronisch zieken
en mensen met beperkingen kunnen en willen niet over alles zelf beschikken. Pro-
fessioneel paternalisme is voor hen nog steeds een groot traditioneel goed. En voor
velen blijven sociale netwerken en de leefomgeving in de buurt een essentieel be-
standdeel van het bestaan. Men leeft er mee en men is ervan afhankelijk. Deze
groep burgers vormen bepaald geen minderheid: zij zijn de massa en de ziel van de
grootstedelijke samenleving, waar – gezien de individualistische toonzetting in het
beleid – steeds minder oog voor lijkt te zijn.

Intelligentie, kennis, communicatie en de daarbij horende ICT spelen een steeds
grotere rol in onze moderne cultuur. De implicaties hiervan zullen – ook voor het
dagelijkse leven en de zorg voor gezondheid – ingrijpend zijn. De relatie tussen
cliënten en de zorg zal, waar mogelijk, via internet gaan verlopen. Kennis over ge-
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zondheid, diensten en medicijnen zullen steeds meer via elektronische media wor-
den uitgewisseld. ICT wordt ook voor mensen met beperkingen van steeds groter
belang om sociaal actief te blijven en goede zorgkeuzes te kunnen maken. Intelli-
gente buurten en huizen, voorzien van elektronische hulpmiddelen, maken het mo-
gelijk om thuis te blijven. Manuel Castels houdt ons voor dat in de zich aandienende
‘information age’ een gespletenheid zal ontstaan tussen lokale betrokkenheden (de
stad of de buurt) en de participatie in mondiale netwerken van communicatie en
economie (Castels, 1997). Graham spreekt van global connection en local disconnecti-
on. De dagelijkse leefomgeving zal daardoor geheel nieuwe invullingen krijgen.
Voor mensen voor wie het lokale bepalend is voor de kwaliteit van hun bestaan is dit
van grote betekenis. Voor de zorg wordt het creëren van een juist evenwicht tussen
territoriale betrokkenheden dichtbij en functionele op afstand essentieel.

Migratie en internationalisering zullen in de toekomst nog sterker dan nu het veran-
derende en pluriforme multiculturele karakter van de grootstedelijke samenleving
bepalen (Huisman, 1998). De migranten van de toekomst zullen vooral uit Afrika
en Azië afkomstig zijn. Michael Zeeman ontmoette op zijn zoektocht langs de oost-
grens van het huidige Europa artsen die straks naar het westen willen emigreren, en
men verwacht daar een grote instroom van ouderen, die de rust van Hongarije zul-
len gaan zoeken (Zeeman, 2003). Culturele diversiteit, individualisme, mobiliteit,
voortdurende stedelijke herstructurering en globalisering zijn maatschappelijke
krachten, die de traditionele sociale cohesie in buurt, wijk en stad sterk ondermij-
nen. De sociale betekenis van wijken staat door de toenemende fragmentatie en
spanningen juist in deze tijd serieus ter discussie. Tot voor kort werd er als regel
naar verwezen als constructieve sociale omgevingen, een vorm van sociaal kapitaal,
waaraan mensen kracht, geborgenheid en insluiting kunnen ontlenen. Maar veel
grootstedelijke achterstandswijken zijn sterk gedesintegreerd geraakt door de ero-
sie van traditionele sociale verbanden, botsende culturele waarden, normover-
schrijdend gedrag (onveiligheid) en de concentratie van sociaal gemarginaliseer-
den. De vraag is – zo meent Duyvendak – of we langzamerhand niet eerder moeten
spreken van ‘guuroorden’ in plaats van ‘kuuroorden’ (Duyvendak, 2002). Bepaalde
kwaliteiten van de sociale omgeving (sociaal kapitaal, sociale cohesie en insluiting)
zijn in ieder geval voor gezondheid in de grote stad van groot belang. Het risico om
buitengesloten te worden, wordt groter; zie hiervoor ook het verhaal van Sanira.
Wat sociale cohesie en insluiting anno 2003 precies inhouden, hoe ze doorwerken
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in gezondheid en hoe hierop kan worden ingespeeld, is nog niet goed uitgewerkt.
Het is ook niet duidelijk hoe op deze kwaliteiten in de wijk vanuit de zorg en dienst-
verlening in positieve zin kan worden ingespeeld.

Economische tendensen in de gezondheidszorg

In ons zorgstelsel zijn ingrijpende veranderingen gaande. De boventoon hierin
wordt gevoerd door economische motieven. De politiek beleidsmatige zorgen lij-
ken alleen nog maar uit te gaan naar doelmatigheid en beheersing van de collectieve
lasten. Veel aandacht hiervoor is – gezien de gebleken onbeheersbaarheid van
kosten – zeker te rechtvaardigen. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Maar op-
zienbarend is de mate waarin de marktwerking naar voren is gekomen als allesover-
heersend ordeningsprincipe. Na de thuiszorg en de specialistische zorg nu ook voor
de extramurale zorg (Ministerie van VWS, 2003; Crommentuin, 2003). Markt-
werking wordt opgevoerd als panacee voor kostenbeheersing en ook als garantie
voor kwaliteit, aangeprezen als passend bij de toonzettende levensstijl van de mo-
derne burger: de klant is koning; centraal staan de eigen verantwoordelijkheid, zelf-
beschikking en de prijs/kwaliteitverhouding van zorgproducten. We komen uit een
geschiedenis van door aanbod gestuurde zorg. Waar we naartoe moeten – zo luidt
het nieuwe credo – is naar door vraag gestuurde zorg.

Minister Hoogervorst stelde, toen hem gevraagd werd naar zijn politieke inzet
in 2004 in de Europese Unie: ‘Wij willen als Nederland aandacht vragen voor meer
ruimte voor marktwerking binnen een sociale gezondheidszorg’ (NIZW, 2003).
Wat in Nederland gebeurt staat niet op zichzelf. De wording van Europa als internal
market speelt een steeds indringender rol voor het reilen en zeilen van onze zorg.
Vanuit de EU worden – door de vrije handel van zorgproducten en het recht op
mededinging – de bouw en werking hiervan steeds sterker bepaald (Webster,
2002). De ontwikkelingen in ons land en in Europa zijn op hun beurt niet los te zien
van de internationalisering en globalisering van economische structuren en proces-
sen. Sociaal-politieke denkbeelden en de economische macht van de VS zijn hierop
van grote invloed – zowel in arme als in rijke landen (Sen, 2003).

Het eenzijdige accent op economische motieven en marktwerking dreigt ernstige
consequenties te hebben voor gezondheid in de grote stad. Juist hier is – zoals ik
hierboven heb laten zien – de betrokkenheid van de zorg bij het dagelijkse leven,
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‘het sociale’ en de plek wezenlijk. Dat is het huis, de buurt en de regio (Paes, 1999;
Van der Maesen, 2001; Nijhuis, 2002). Daar voltrekt zich voor velen de voor ge-
zondheid bepalende wisselwerking met hun sociale en fysieke omgeving. Kwaliteit
leveren is zo bezien meer dan het verzekeren van individuele medische risico’s en de
medische kwaliteit van zorgproducten. Het gaat niet minder over de kwaliteit van
‘het sociale’. Door de regering werd daarom ook – een half jaar voor de kamerbrief
over de marktwerking in de eerstelijnszorg – het belang van ‘samenhangende zorg
in de buurt’ beargumenteerd (Ministerie van VWS, 2003). De territoriale betrok-
kenheid van aanbieders en verzekeraars is daarvoor een conditio sine qua non. Deze
komt zwaar onder druk te staan. Als gevolg van marktwerking en globalisering
neemt de gerichtheid op cliënten buiten de regio toe. Men kan zich immers – zo is
de gedachte – als Amsterdammer op afstand vanuit Groningen of München prima
verzekeren voor medische producten.

Als de territoriale oriëntatie vervliegt, is het gedaan met de samenwerking
tussen hulpverleners en de docenten op de school van Sanira. Voor een dergelijke
benadering zijn regelingen en afspraken nodig tussen plaatselijke hulpverleners, in-
stellingen, de lokale overheid en een regionaal georiënteerde zorgverzekeraar. Aan
de orde hierbij is niet alleen de productie en handel in medisch werk. Het gaat ook
over invullingen van de menselijke maat: de kwaliteit van het dagelijkse leven, soci-
aal-economische zekerheid en solidariteit – normatieve ideologische kwesties die
niet kunnen worden overgelaten aan de markt. De goed geregelde zeggenschap van
de politiek – nationaal maar ook lokaal – op passende aspecten is daarbij fundamen-
teel (Bauman, 1999). Van deze sociaal-politieke essentie is weinig terug te vinden in
de laatste beleidsvoornemens van het rijk inzake de extramurale zorg (Ministerie
van VWS, 2003). De lokale overheid komt hierin als serieuze mede regisserende
partner niet meer voor.

Leeropdracht

Mensbeelden en wetenschappelijke benaderingen

Hoe stel ik mij voor met deze vraagstukken om te gaan vanuit mijn leerstoel?
Het vertrekpunt voor mijn werk ligt bij een bepaalde voorstelling over de wer-

kelijkheid en werking van mensen en samenlevingen: een bepaalde ontologie. Dit
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vormt immers de grondslag van ons denken en doen, politiek, professioneel en we-
tenschappelijk. Bij een bepaalde ontologie hoort als regel een bepaalde kennisleer
(epistemologie). Verondersteld wordt dat hiermee valide en volledige kennis over
de werkelijkheid kan worden verkregen. Op deze filosofische fundamenten kan een
theorie of hypothese worden opgebouwd en onderzocht (Kunneman, 1986;
Schuyt, 1995). Het laatste gebeurt met de inzet van wetenschappelijke disciplines
en methoden, bijvoorbeeld verschillende sociologische disciplines, antropologie,
geneeskunde, epidemiologie, economie of sociale geografie. De adequaatheid van
de ingezette ontologie en epistemologie is essentieel voor de kennis genererende
(heuristische) kracht van wetenschappelijk onderzoek. De ontologische vertrek-
punten zijn niet waardevrij: ze zijn normatief en hebben politieke betekenis. Ze le-
veren nogal uiteenlopende aangrijpingspunten op voor verandering. Anti-rookbe-
leid kan als voorbeeld gelden. Het uitsluitend verbieden, duur maken van roken en
voorlichten van personen is gebaseerd op een individualistisch mensbeeld. Maar bij
het aanpakken van de industrieën die tabak produceren en het rookgedrag van
mensen stimuleren, worden sociale en economische systemen als wezenlijke sociale
structuren gezien, die in wisselwerking met personen het roken bepalen. De keuze
voor het aanpakken van het een, het ander of de wisselwerking tussen beiden betreft
de onderliggende ontologie en daarmee verbonden politieke opvattingen. De keuze
is zeer bepalend voor de effectiviteit van de aanpak en heeft grote consequenties
voor gezondheid. Dit geld ook voor de sociale processen die de grondslag vormen
van de bijzondere problematiek van de grote stad. Het expliciet maken van de onto-
logische en epistemologische vertrekpunten voor mijn leerstoel beschouw ik daar-
om als essentieel.

In de meeste theorieën en onderzoeksdisciplines – onder andere op het terrein van
gezondheid – worden de ontologische en epistemologische vertrekpunten niet ex-
pliciet gemaakt (Van der Maesen, 1994 en 1997). Veel toonzettende onderzoeks-
tradities, bijvoorbeeld kwantitatieve sociologie en traditionele (medische) epide-
miologie, zijn impliciet vaak gefundeerd op een individualistisch en mechanistisch
mensbeeld (Kunneman, 1986). In deze visie wordt de samenleving opgevat als een
verzameling individuen met bepaalde kenmerken (leeftijd, sociale status, gedrag,
ziekte, sterfte, etc.). In het onderzoek wordt met name bestudeerd of tussen de
kenmerken (‘factoren’) oorzakelijke verbanden bestaan. Hetzelfde gebeurt met
factoren uit de omgeving (buurt, zorg, huisvesting, etc.). Men spreekt in dit ver-
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band vaak over ‘determinanten’ van gezondheid, ook wanneer het menselijk keuzes
en gedrag betreft (De Vries, 1998). Deze onderzoeksstructuur gaat er met andere
woorden van uit, dat mens en samenleving moeten worden gezien als een complex
van oorzaak en gevolg situaties, als een deterministische machine. Vloeiende sociale
processen als wederkerige wisselwerkingen tussen mensen en het unieke van men-
selijke verhalen passen niet in dit beeld. Onderzoek moet plaatsvinden vanaf (objec-
tieve) afstand, zonder intersubjectieve betrokkenheid en betekenisverlening tussen
onderzoeker en wat wordt onderzocht (De Groot, 1981). De kennisleer die bij
deze ontologische voorstelling over mens en samenleving hoort, wordt aangeduid
met ‘methodologisch individualisme’ (Schuyt, 1995). Kritische wetenschappers
stellen dat deze benadering in essentie gericht is op de beheersing van natuur en
mens door professionals, systemen en de politiek (Habermas, 1982; Foucault,
1986).

Het is opmerkelijk dat de individualistische ontologie en bijbehorende weten-
schappelijke benaderingen nog immer de basis vormen van veel dominante actuele
public health-visies en -programma’s. Dit bleef ook het geval na de uit Canada af-
komstige revolutionaire omkering in het denken over gezondheid (Lalonde, 1974).
Hierin werd het denken over gezondheid in termen van genezen en bestrijden van
ziekte omgebogen naar het bevorderen van gezondheid. Deze omkering was bij-
voorbeeld de aanleiding voor het zogenaamde Healthy Cities-project. Hierin werd
beleidsmatig de nadruk gelegd op de sociale omgeving als constituerende conditie
voor gezondheid. Maar het accent in de uitwerkingen bleef vooral liggen op de be-
vordering van gezond gedrag bij individuen (Nijhuis, 1993 en 1994). Dit was ook
het geval in programma’s gericht op het verbeteren van de gezondheid van mensen
die in sociaal-economische achterstandsituaties leven en in projecten van community
health promotion (Mackenbach, 1994). In het beleid voor deze programma’s staan so-
ciale structuren (leefsituaties, communities en zorgsystemen), participatie en empo-
werment (als sociale processen) centraal. Maar dit zijn werkelijkheden die in de gebe-
zigde ontologie en wetenschappelijke benaderingen geen plaats en uitwerking
kunnen verkrijgen. Uit een uitvoerige studie van de WHO blijkt dat de methodolo-
gisch individualistische benadering hiervoor in ieder geval niet goed werkt (Root-
man, 2002). Er ontstaat geen volledig en valide, en ook geen buikbare voorstelling
van het werkveld. Sociale structuren en processen komen in het beeld niet voor. En
belangrijker nog: het initiatief na de analyse komt uiteindelijk vooral te liggen bij
professionals, bureaucratieën en de politiek (‘beheersing’). Door de objectiverende
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afstandelijke houding komen verhalen, betekenisverlening en motieven van mensen
zelf niet aan bod. Zodoende worden zelfreflectie en zelfwerkzaamheid niet gesti-
muleerd; van empowerment is geen sprake.

De methodologische individualistische wetenschappelijke benadering is nauw ver-
want met de ontologische voorstelling, die wel wordt aangeduid met ‘utilitarisme’.
Hierin verschijnen mensen als autonome wezens die met elkaar interacteren uit
motieven van nut en zelfontplooiing. ‘Het sociale’ bestaat niet in deze ontologie.
Ook interacties tussen mensen en sociale structuren hebben er geen plaats. Deze vi-
sie op mensen is goed herkenbaar in individualistische sociaal-politieke en econo-
mische perspectieven, met name afkomstig uit de VS.

In andere ontologiën, bijvoorbeeld het marxisme, staan juist het bestaan en de
werking van sociale structuren voorop. Dit geldt ook voor Durkheim. Hij beargu-
menteerde met zijn beroemde studies over suïcide, dat juist sociale structuren als
collectieve realiteiten primair bepalend zijn voor het gedrag van personen (Durk-
heim, 1897). In deze collectivistische visie, die later uitwerkingen kreeg onder an-
dere van Parsons, komen mensen als functionele onderdelen van sociale systemen
op de tweede plaats (Parsons, 1964). Deze visie vormt ook een belangrijk vertrek-
punt voor theorieën over social capital, die actueel zijn in het zoeken naar adequate
wetenschappelijke benaderingen voor het werken met ‘het sociale’ in het teken van
gezondheid (‘sociale epidemiologie’) (Kawachi, 2000; Kreuter, 2002).

Sociale kwaliteit

Ik heb in mijn betoog – zoals u hebt gemerkt – consistent gesproken over wederke-
rige interacties tussen mensen en sociale structuren, gezondheidszorg en andere
maatschappelijke systemen. De bijzondere kenmerken van gezondheid in de grote
stad – zo heb ik betoogd – betreffen immers de kwaliteit van deze sociale interac-
ties. Het gaat daarbij om wederkerige wisselwerkingen. Sanira en haar problemen
worden gevormd in de wisselwerking met haar familie, de gemeenschap, de school
en de gezondheidszorg. En deze sociale structuren worden – doordat zij er zelf mee
werkt en invloed op heeft – door haar ook voortdurend opnieuw gevormd. Ik heb
daarmee kenbaar gemaakt, dat het ontologische vertrekpunt voor mijn werk een
dialectische voorstelling is van de grootstedelijke samenleving. Mensen en sociale
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structuren zijn daarin beiden realiteiten. Deze ontplooien, respectievelijk realise-
ren zich in een voortdurende onderlinge wisselwerking. Dit vertrekpunt acht ik
adequaat voor mijn leeropdracht: nieuwe bruikbare kennis genereren over groot-
stedelijke samenlevingen, gezondheid van mensen en zorg. Als niet systemen en het
aanbod, maar het leven van mensen het vertrekpunt is voor ons werk, dienen de
kwaliteit van sociale interacties, persoonlijke verhalen en eigentijdse levensstijlen
en waarden een centrale plek te hebben. Deze keuze heeft betekenis voor de heuris-
tische kracht van mijn werk (zoeken naar waarheid), voor de uitwerking van mijn
werk op mensen (empowerment) en beleidsmakers (bruikbare kennis voor vernieu-
wing).

Het zoeken naar valide en juiste ontologische vertrekpunten blijft een funda-
menteel en actueel thema in sociaal-politieke en filosofisch-wetenschappelijke zin.
Ook het dialectische mensbeeld is een blijvend onderwerp van veel en uiteenlopen-
de sociologische studies (Habermas, 1981; Elias, 1984; Giddens, 1984; Sztompka,
1991; Bhaskar, 1993). Het vormt ook de grondslag van de theorie over sociale kwa-
liteit (Beck, 1997 en 2003). Deze theorie wordt, onder leiding van de hier in Am-
sterdam gevestigde European Foundation of Social Quality, ontwikkeld en uitgetest
in een netwerk van Europese universiteiten. ‘Sociale kwaliteit’ wordt gedefinieerd
als ‘de mate waarin burgers in staat zijn om deel te nemen aan het sociale en econo-
mische leven, onder condities die hun welbevinden en individuele potenties stimu-
leren’. Het concept ‘sociale kwaliteit’ is opgebouwd uit vier componenten, die on-
derling met elkaar in wisselwerking verkeren: empowerment, sociale cohesie, sociale
insluiting en sociaal-economische zekerheid. De componenten constitueren als het
ware de kwaliteit van het menselijke bestaan en staan dus voor een bepaalde op-
vatting over eigentijdse waarden. Ze worden op basis van actuele theorieën en
onderzoekingen gedefinieerd en kunnen vanuit verschillende epistemologische
perspectieven worden onderzocht. De Europese onderneming is zowel een weten-
schappelijk als een politiek project dat gericht is op het verkrijgen van een beter be-
grip over hoe mensen en samenlevingen zich ontplooien. Maar de vertrekpunten
voor het werk staan niet los van (normatieve) opvattingen over menswaardigheid en
sociale rechtvaardigheid.

Voor mijn leeropdracht is de theorie over sociale kwaliteit zeer bruikbaar. Menselij-
ke situaties en problemen verschijnen in dit perspectief in beeld als de uitkomst van
individuele kwaliteiten, kwaliteiten van sociale systemen en de aard van de wissel-
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werking tussen beiden. Deze verschijnen vervolgens ook als de drie aangrijpings-
punten voor verbetering. De beperktheid van de individualistische geaardheid van
wetenschappelijk werk en interventies kan zodoende worden ontstegen. Voor Sani-
ra waren de componenten daadwerkelijk in het geding: de eigen identiteit en daar-
op gebouwde zelfwerkzaamheid, sociale cohesie en in/uitsluiting. In het geding wa-
ren ook de sociale kwaliteit van de gezondheidszorg: het niveau van sociaal-
economische zekerheid, dat wordt geboden, en de culturele toegankelijkheid en de
samenhang met en betrokkenheid op sociale aspecten in het dagelijkse leven (em-
powerment), evenals de betekenis van een betrokken zorg en dienstverlening voor de
sociale cohesie en het sociale kapitaal in de stad. Met de inzet van de theorie over so-
ciale kwaliteit valt voor professionals en beleidsmakers een zinvol onderscheid te
maken tussen (individu gerichte) ‘medische’ kwaliteit en (collectief gerichte) ‘so-
ciale’ kwaliteit van gezondheidszorg (Van der Maesen, 1997; Nijhuis, 2001).

Onderzoek, ontwikkeling en onderwijs

Het genereren van kennis over interacties van de grootstedelijke samenleving en
zorg in het licht van gezondheid van mensen vraagt de samenhangende inzet vanuit
verschillende wetenschappelijke invalshoeken (sociologie/antropologie, (sociale)
geneeskunde, geografie, economie, etc.). Op basis van deze brede samenhang kan
recht gedaan worden aan het integrale karakter en actuele waarden die worden er-
varen in het dagelijkse leven.

In Den Haag bestaat sinds enkele jaren de ‘proeftuin maatschappelijke gezond-
heidszorg’ (Nijhuis, 1997; Van der Maesen, 2001). Dit is een samenhangend pro-
gramma van onderzoek en ontwikkeling, gericht op de verbetering van de sociale
kwaliteit en de effectiviteit van het werken aan gezondheid. Het werkveld is met
name het extramurale in een omschreven geografisch gebied (stadsdeel Centrum).
Deze uitgangspunten zijn essentieel, omdat zich hier het geheel aan interacties af-
speelt tussen mensen in het dagelijkse leven en systemen. In verschillende, onder-
ling samenhangende projecten worden nieuwe concepten, werkwijzen, vormen
van participatie en dialoog, organisatie- en financieringsstructuren uitgetest. ‘Cen-
tra voor gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’ komen hierin naar
voren als interessante structuren om samenhang, betrokkenheid en sociale cohesie
te bevorderen (Nijhuis, 2002). Met aanbieders en financiers wordt getracht het
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nieuwe structureel te maken. Het gaat om zorg, maar niet minder om het investe-
ren in voorwaarden voor gezondheid via de betrokkenheid van andere beleidsdo-
meinen. De STIOM speelt in de praktijk van de proeftuin – als verbindende schakel
tussen hulpverleners, systemen en mensen in hun sociale netwerken – een centrale
rol. De dialoog, die via deze nieuwe sociale structuur tot stand wordt gebracht,
heeft betekenis in meerdere opzichten. Er ontstaat gedeeld begrip en gemeen-
schappelijk handelen tussen actoren, zodat adequaat en effectief kan worden inge-
speeld op actuele behoeften en waarden van gezondheid. In het huidige politieke
klimaat wordt de verschuiving van aanbod naar vraag gestuurde (via de markt gere-
guleerde) zorg opgevoerd als de oplossing voor het tekort aan gerichtheid op waar-
achtige behoeften. Maar ‘de vraag’ ligt niet zomaar, als een a-priori gegeven, voor
het oprapen. In de proeftrein benadering wordt ervan uitgegaan, dat de aard van de
vraag wordt bepaald door de geaardheid van de dialoog, die erover plaats vindt.
Meer zeggenschap voor cliënten is eerder een kwestie van meer accent op ‘dialoog-
sturing’ dan op vraagsturing (Tonkens, 2003). In dit verband is de voorstelling van
de ‘ideale gesprekssituatie’ van Habermas, waarin de voorwaarden voor volwaardi-
ge zeggenschap van de deelnemers wordt uitgebeeld, verhelderend (Habermas,
1981).

Maar de beschreven werkvorm voor gezondheid met de STIOM als schakel
heeft een bredere betekenis. Het is mogelijk ook een antwoord te geven op de vraag
die Habraken zich stelt met het oog op het ontwikkelen van een bij menselijke
waarden passende stedelijke architectuur: ‘Onze steden zijn niet in staat om zich-
zelf te vernieuwen, zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden; het is de moeite
waard te onderzoeken hoe dat proces beter kan worden georganiseerd.’ (Habraken,
2003). Voor het realiseren van een samenhangende aanpak van wonen-zorg-welzijn
lijkt deze benadering dan ook van essentiële betekenis te zijn, maar zij heeft tevens
betekenis in een breder sociaal-cultureel perspectief. In de georganiseerde dialoog
vindt ook interculturele uitwisseling plaats, die voor een deel het antwoord vormt
op de botsende culturele waarden, die in deze tijd de sociale cohesie in achter-
standswijken in de grote stad zo pijnlijk ondermijnen. Het vormt met andere woor-
den een stimulans om van wijken weer ‘kuuroorden’ in plaats van ‘guuroorden’ te
maken. In dat licht bezien kan – naar het advies van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid over ‘Waarden, normen en de last van het gedrag’ – aan
pluriformiteit als belangrijke waarde en traditie in ons land een grote bijdrage wor-
den geleverd (Schuyt, 2003).
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Mijn voornemen is om naar het voorbeeld in Den Haag in Amsterdam een
soortgelijke ‘proeftuin maatschappelijke gezondheidszorg’ op te zetten. Dit onder-
zoek, dat een beter begrip van de problemen en zicht op de resultaten moet bren-
gen, dient te worden ondernomen vanuit verschillende kennisperspectieven:

Allereerst: het hermeneutisch perspectief. Hier is de bron van kennis de inter-
subjectieve dialoog tussen mensen. Het vormt het fundament van de sociale struc-
tuur, die wordt ontwikkeld en uitgetest in de proeftuin. Het leidt tot nieuw begrip
over behoeften en waarden, levensverhalen en de contexten waarin deze zich vol-
trekken. Voor de betrokkenen zelf biedt de reflectie op de eigen situatie en het han-
delen nieuw zelfbewustzijn; het stimuleert de zelfwerkzaamheid en werkt via deze
weg emanciperend. Gerhard Nijhof heeft ons tijdens zijn afscheidscollege in deze
aula een week geleden nog eens uitvoerig voorgehouden wat van deze benadering
de grote betekenis is.

Ten tweede: het objectiverende perspectief. Dit bracht ik zojuist in kritische zin
ter sprake in verband met de vaak eenzijdige individualistische en mechanistische
oriëntatie. Ook dit is uiteraard een belangrijke bron van kennis. Het stelt ons in
staat om op geaggregeerd niveau problemen te identificeren en hierin patronen
(‘wetmatigheden’) te ontdekken, die een beter begrip opleveren. Het levert vooral
nieuwe uitrusting op voor interventies van professionals en beleidsmakers. Allerlei
tussenvormen of combinaties van hermeneutisch en objectiverend onderzoek zijn
mogelijk.

En ten derde: de vertooganalyse, de historische analyse en reflectie op maat-
schappelijke ontwikkelingen, beleid en de consequenties. Informatie en kennis af-
komstig van de zojuist genoemde perspectieven hebben hieraan belangrijke bijdra-
gen te leveren. Deze benadering leidt tot nieuwe inzichten over sociale
verhoudingen en effecten van beleid. Voorbeelden zijn de analyse van het ‘multicul-
turele project’ in ons land in de afgelopen decennia of het ‘verloop en de conse-
quenties van marktwerking in de zorg’ in diverse landen (Sen, 2003). Via deze weg
kunnen nieuwe kennis en actie één worden, en via debat en beleid leiden tot ver-
nieuwing.

Het onderzoek in de bestaande proeftuin in den Haag is op dit moment te zeer ge-
fragmenteerd om de beoogde samenhang in beeld te kunnen brengen. Het mist
daarvoor ook een uitgewerkte adequate theoretische grondslag, die de benodigde
wetenschappelijke disciplines kan verbinden. De proeftuin is met andere woorden
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exemplarisch voor de bestaande praktijk van wetenschappelijk werk, in ieder geval
op het terrein van gezondheid (Rootman, 2003). Mij dunkt dat de leerstoel door de
universiteit is ingesteld om een knooppunt te vormen voor het verbinden van de be-
trokken disciplines. De theorie over ‘sociale kwaliteit’ zou een interessante en plau-
sibele werkhypothese kunnen vormen, waarmee de verbinding gerealiseerd kan
worden. De proeftuinen zijn daarnaast een rijke bron voor het onderwijs aan mijn
studenten, met name vanwege de combinatie van diverse wetenschappelijke invals-
hoeken. Zij vormen de inspiratie en het materiaal voor mijn colleges, maar ze bie-
den ook interessante plekken voor stages en grondstof voor het maken van scripties.
Op deze wijze zijn via de leerstoel systematisch bruggen te slaan tussen universiteit
en werkveld, tussen theorie en praktijk. Reeds geruime tijd werk ik aan een net-
werk van Europese steden, die op basis van soortgelijke principes zullen gaan sa-
menwerken. In de uitwisseling tussen verschillende Europese contexten valt veel te
leren. Maar het netwerk zal ook argumenten opleveren voor de verdere ontwikke-
ling van de theorie over ‘sociale kwaliteit’ en ‘moderne public health’, voor zorgbe-
leid in de grote stad en het grote stedenbeleid, en last but not least voor voldoende
aandacht voor de ‘menselijke maat’ in landelijk en Europees beleid.

Beleidsthema’s

En zo ben ik terug bij de zoektocht van Sandor Marai. Er is veel veranderd in Euro-
pa. Met het sovjetcommunisme is het intussen gedaan. Sociaal-politieke, met name
utilitaristische ideeën uit de VS, zijn meer dan ooit aanwezig op het wereldtoneel.
Nederland is op weg om politiek, economisch en sociaal-cultureel onderdeel te
worden van Europa. Met de euro op zak gaat nu nog bijna alle aandacht uit naar het
regelen van de internal market. Authentieke Europese waarden en menswaardige in-
vullingen van sociaal beleid, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, hebben we nog niet
gevonden. We zijn op zoek.

In het licht van mijn betoog verschijnen enkele cruciale beleidsthema’s in beeld:
Ten eerste: het in Nederlands en Europees verband benoemen van eigentijdse

waarden, die – nadrukkelijk in samenhang met economische motieven – kunnen
gelden als vertrekpunten voor een menswaardige en ook effectieve invulling van
zorg voor ziekte en gezondheid. Bijvoorbeeld: het zoeken van een juiste balans
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tussen markteconomie en utilitarisme enerzijds, en humanisme, sociale rechtvaar-
digheid en solidariteit anderzijds.

Ten tweede: het instandhouden van voldoende sociaal-economische zekerheid
in ons zorgstelsel. Dat is de inhoud van en de toegang tot een menswaardig basispak-
ket. De extra problematiek in de stad is immers te herleiden tot risicogroepen in
achterstandssituaties. Deze zijn hiervan nog steeds sterk afhankelijk. De uitspraken
van de heer Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, zijn veelzeggend
voor de boventoon in het huidige politieke klimaat: ‘zoveel mogelijk uit het basis-
pakket’ (Rosenberg, 2003).

Ten derde: het regelen van evenwichtige aandacht voor enerzijds individuge-
richte zorg voor ziekte en beperking, en anderzijds het investeren in voorwaarden
voor sociale en fysieke kwaliteit (empowerment). Dit betreft het onderscheiden van
wat wel en wat niet via de markt kan worden geregeld (Nijhuis, 2002). Het betreft
ook het organiseren van de territoriale gerichtheid en het regelen van onderschei-
den verantwoordelijkheden voor verzekeraars, aanbieders en gemeenten in een re-
gio om de verschuiving van aanbod-, naar vraag- en naar dialooggestuurd mogelijk
te maken. Zodoende kan het accent worden verlegd van zekerheid bieden achteraf
naar zekerheden creëren vooraf. Dit vormt een centraal thema voor de invulling
van de moderne verzorgingsstaat (European Commission, 2003). Minister Hoo-
gervorst had ook kunnen zeggen: ‘meer aandacht voor een sociaal georiënteerde
zorg en waar mogelijk en gepast een rol voor marktwerking’. In deze verhouding
zijn op termijn de meest grondige antwoorden te geven, ook op de actuele econo-
mische vraagstukken. Het grote stedenbeleid zou het aangewezen kader moeten
zijn om dit op te pakken.

En ten slotte: het regelen van realistische compensaties voor aanbieders en fi-
nanciers van gezondheidszorg in de grote stad voor de bovenmatige werkbelasting
en kosten. Het is evident dat in de stad meer werk moet worden verzet dan elders.
Wonen, werken en voorzieningen exploiteren zijn er duur. Voor verzekeraars en
aanbieders vormen het werk en de cliënten een extra bedrijfsrisico (PZGS, 2003).
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Dankwoord

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, ik ben toe aan mijn dankwoord

Ik ben het stadium van prof.dr.ir. W. Akkermans voorbij. Ik ervaar mijn benoeming
in de bijzondere leerstoel Grote stad en gezondheidszorg als een grote eer en bij-
zondere gebeurtenis in mijn leven. Vandaag heb ik in uw aanwezigheid de toon ge-
zet voor mijn werkzaamheden.

Ik wil het College van Bestuur van de Universiteit bedanken voor zijn besluit om de
bijzondere leerstoel in te stellen en in te stemmen met mijn benoeming. Het initia-
tief is in eerste instantie genomen door twee leden van de Amsterdamse Raad voor
Stadsontwikkeling: Hetty Willemse en Leon Deben. Dat het er echt van gekomen
is, is toe te schrijven aan de volharding en financiële inzet van de leden van het cura-
torium: Leon Deben en Sjaak van der Geest van de afdeling Sociologie en Antropo-
logie, de directie van de SIGRA, Jeroen Crasborn, regiodirecteur AGIS-Zorgverze-
keringen en de dienst OCW van de gemeente Den Haag. Ik ben hen dankbaar voor
het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Bij Jetta Klijnsma, wethouder WVE en
Ton van Dijk, directeur Volksgezondheid in Den Haag, heb ik steeds volop mede-
werking ontmoet om mij beschikbaar te maken voor deze leerstoel.

Dat ik hier sta, heeft alles te maken met dat ik me altijd omringd heb geweten door
een warme familie en fijne vrienden en collega’s. Ze legden me in de wieg, ze open-
den deuren, namen me bij de hand, werkten met me samen en stimuleerden mij in
een eigenzinnige houding. Ik kom uit het Haagse en heb vooral daar gewerkt met
veel collega’s in de stad en binnen de gemeente. Zonder hen – dat staat als een paal
boven water – zou ik hier vandaag niet hebben gestaan. Apart wil ik noemen mijn
collega’s van het bureau Public Health: Albert, Marloes, Beatrice, Isabel en Heidi.
En natuurlijk Trees van der Maat, directeur van de STIOM en zijn projectleiders.
We werken al jaren samen om – ijs, weder en marktwerking dienende – onderzoek
en ontwikkeling in praktijk te brengen. Daar ligt de bron van de expertise die ik nu
bij me draag. In het Amsterdamse heb ik uiteraard minder biografie liggen. Wel is
dit het geval bij Laurent van der Maesen, directeur van de European Foundation of
Social Quality, waarmee ik al lange tijd samenwerk. Het werken met jou Laurent is
geen sinecure. Het gaat het beste als je goed geslapen hebt. Altijd trek jij weer cou-
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lissen opzij waarachter verdiepingen, nieuwe zienswijzen of waarheden verschij-
nen. En zo zijn er natuurlijk nog velen die ik heel graag zou willen noemen. Zij we-
ten dat hopelijk en weten ook dat ik hen dank voor de samenwerking die ik met hen
mocht hebben.

En last but not least: het thuisfront. Ik vind het fantastisch dat mijn ouders hier aan-
wezig zijn en deze dag kunnen meemaken. Bij hen liggen immers de fundamenten.
En Truus, Barbara en Joost, het thuisfront van het hier en nu. Barbara en Joost blij-
ven ieder op een heel eigen manier bijzondere inspiraties. Voor jou, Truus, is het
makkelijk te zeggen. Jij geeft mij steeds de ruimte en steun om in die andere we-
reld, die niet de jouwe is, te groeien. ‘Houd het vooral kort en duidelijk’, is wat ik
alsmaar van je hoor. Ik hoop dat het vandaag is gelukt. Wat je te weinig van mij hoort
is, dat je met je liefde, persoonlijkheid en je eigen artistieke werk een nooit aflaten-
de bron van inspiratie voor mij bent.

Ik ben aan het einde gekomen van mijn openbare les. Grote steden zijn van oudsher
de plekken waar creativiteit en innovatie hun habitat vinden. In de huidige diversi-
teit van culturen en levensstijlen ligt een groot kapitaal te wachten op ontginning.
Juist in deze tijd zien we nog veel teveel de fricties. Ik hoop dat wij, wetenschappers
van deze universiteit, studenten en betrokken partijen in de grote stad, de inspira-
tie, kennis, het debat en de initiatieven weten te genereren die zullen bijdragen tot
een beter leven, gezondheid en werkplezier in de stad.

En voor wie intussen de moed in de schoenen gezonken is, sluit ik af met een citaat
van Peter Hall: ‘Cities were and are quite different places, places for people who
can stand the heat of the kitchen: places where the adrenaline pumps through the
bodies of the people and the streets on which they walk; messy places, sordid places
sometimes, but places nevertheless superbly worth living in, long to be remembe-
red and long to be celebrated.’

En daarmee heb ik gezegd.
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