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3. THEORETISCHE VERKENNING VAN 
     DE CENTRALE BEGRIPPEN

In dit hoofdstuk is een theoretische verkenning van de centrale begrippen in het wijkgerichte 

gezondheidswerk opgenomen. Het betreft de begrippen gezondheid, wijk en wijkaanpak met 

aparte aandacht voor gezondheidsverschillen en achterstandswijken. Hoe definieert men in 

de gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk deze begrippen? Welke verto-

gen zijn dominant in de onderscheiden sectoren en welke consequenties hebben deze voor 

de handelingsperspectieven in het wijkgezondheidswerk? 

De uitwerking van de begrippen gezondheid en wijk is gebaseerd op enkele veel voorko-

mende benaderingen in de literatuur van de gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en 

sociaal werk. Op de begrippen gezondheidsverschillen en achterstandswijken wordt speci-

fiek ingegaan. Tot slot passeren enkele opvattingen over de wijkaanpak de revue gerelateerd 

aan de verschillende benaderingen van gezondheid en de wijk. Met deze verkenning hebben 

we een theoretisch kader ontwikkeld, waarvan de elementen in de volgende delen van het 

onderzoek zijn gebruikt.  

3.1. Gezondheid 

Zoals in de inleiding aangegeven, geldt de omschrijving van gezondheid zoals in 1948 door 

de WHO gedefinieerd als klassiek: “Health is a state of complete physical, mental and social well-

being and not merely the absence of disease or infirmity. ” Lalonde, een Canadese minister van ge-

zondheid werkt het brede en abstracte begrip gezondheid in de jaren zeventig van de vorige 

eeuw uit in een ‘determinantenmodel’. (Cosijn, 1992). Hij bracht de factoren, die gezond-

heid bepalen, bij elkaar en benoemde als belangrijkste determinanten erfelijkheid, fysieke 

en sociale omgeving, leefwijzen en zorgvoorzieningen. Dit model is de basis geweest voor 

vele nadere uitwerkingen, waarbij blijkt dat gezondheid een veelzijdig begrip is. Ik ga hierbij 

achtereenvolgend in op enkele gangbare en van elkaar verschillende benaderingen in de lite-

ratuur: de medische benadering, de leefstijlbenadering en de sociale omgevingsbenadering.

Vervolgens bespreek ik de momenteel maatschappelijk dominant aanwezige economische 

kijk alsook de ethische kijk op gezondheid. De eerste drie benaderingen zijn uitgewerkt naar 

onderliggende paradigma´s, werksoorten, voorzieningen, methodes en werkwijzen. De laat-

ste twee benaderingen zijn niet op een zelfde wijze uit te werken als de eerste drie. In de 

economische benadering worden alle voorzieningen en handelingen in de gezondheidszorg 

gezien als producten. De ethici onderzoeken de scheidslijnen tussen wat kan en moreel ver-

antwoord is in het nemen van beslissingen die leven en dood raken en zij denken na over de 

hulpverleningsrelatie. 

De opvattingen over gezondheid worden door auteurs niet altijd expliciet genoemd, maar 

zijn af te leiden uit de wijze waarop zij schrijven over gezondheid. De opvattingen komen 
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naast en in combinaties met elkaar voor, waarbij door de tijd heen wel verschuivingen in 

dominantie te zien zijn.

 

3.1.1. De medische benadering

De medische gezondheidsbenadering is gebaseerd op de natuurwetenschappen en geldt 

als de meest traditionele gezondheidsopvatting. Deze benadering legt de nadruk op ziekte 

en sterven en dus op het ontbreken van gezondheid. De focus ligt bij het individu en de 

medische diagnose van pathologische afwijkingen op basis van bepaalde symptomen. Het 

medische model gaat ervan uit dat het constateren van ‘ziekte’ het vaststellen van een feit 

is. Critici van deze benadering wijzen erop dat deze feitelijkheid schijn is en dat de grenzen 

tussen ziek en gezond eigenlijk waardeoordelen zijn. (Mol en van Lieshout, 1989)  Op deze 

discussie ga ik hier niet nader in. 

Lange tijd was in het medische model sprake van een tegenstelling tussen geest en lichaam. 

Er was weinig belangstelling voor de wijze waarop de individuele psychische gesteldheid de 

lichamelijke gezondheidsstatus beïnvloedde. (Baum, 2002) Door kritiek in de jaren zeventig 

van onder andere Laing en Foucault kwam hierin verandering. Er kwam meer aandacht voor 

de psychische gezondheid, de ervaren gezondheid en kwaliteit van leven. Foucault onder-

zocht de disciplinerende werking van het medische model. (Laing, 1972; Foucault, 1973)  De 

medische opvatting heeft de nieuwe kijk op de gezondheidservaring geïncorporeerd, maar 

blijft uitgaan van pathologie en gebreken. ‘Kwaliteit van leven’ is bijvoorbeeld naast sterfte 

de laatste jaren een gangbare maat geworden en men spreekt over de ‘gezonde levensverwach-

ting’, die in jaren gemeten wordt. Gezonde levensverwachting is het aantal levensjaren, dat 

iemand kan verwachten in goede gezondheid door te brengen. Drie gezondheidsindicatoren 

bepalen de ‘kwaliteit van leven’ en leveren ieder een bepaald type gezonde levensverwachting 

op: levensverwachting in goed ervaren gezondheid; levensverwachting zonder lichamelijke 

beperking en levensverwachting in goede geestelijke gezondheid. (Schrijvers, 1997)  Onder-

zoekers meten ‘goed ervaren gezondheid’ door het percentage personen dat op de vraag naar 

ervaren gezondheid ‘goed’ of ‘zeer goed’ antwoordt. ‘Ongezond’ zijn diegenen die ‘gaat wel’, 

‘soms goed en soms slecht’ of ‘slecht’ antwoorden. Ondanks het betrekken van de ‘kwaliteit 

van leven’ in de metingen, blijft het ijkpunt de beperking. 

Met metingen van sterfte en ziekten om de gezondheidstoestand te bepalen is veel ervaring 

opgedaan. De medische kijk op gezondheid is dominant in de gezondheidszorg én in de 

volksgezondheid. Mackenbach en Van der Maas  omschrijven het begrip volksgezondheid 

als de omvang en spreiding van ziekte, handicap en sterfte binnen een bevolking. De volksge-

zondheid beschouwen zij als de optelsom van de gezondheidstoestand van alle leden van de 

bevolking om op een bepaalde leeftijd te overlijden. (Mackenbach en Van der Maas, 1999)

De medische benadering dringt in vele terreinen van de gezondheidssector door. Zo on-

derscheidt Gunning-Schepers in een uiteenzetting over de grondslagen van de preventie de 
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primaire (nieuwe ziektegevallen voorkómen), secundaire (ingrijpen bij vroege opsporing) en 

tertiaire preventie (voorkómen van recidives en chroniciteit) als de “verschillende momenten 

van ingrijpen in het ziekteproces”. (Gunning-Schepers, 2004; pg. 87) 

Ook in uiteenzettingen over informele zorg wordt in de late jaren zeventig van de vorige 

eeuw gesproken over ‘hidden patients’. Zij worden gezien als ‘patiënten’ en de aandacht richt 

zich op overbelasting, op de kwetsbare kant: 

 “The burden of informal carers is often considerable. Its providers run the risk of over-exertion, chronic 

tiredness, depression and social isolation.” (Duinstee e.a., 2002; pg. 58)

Het begrip ‘gezondheid’ gaat in de medische benadering om het individu en staat voorna-

melijk in relatie tot pathologie, tot gebrek, tot beschadiging, tot overbelasting. De focus ligt 

op de behandelbaarheid door professionals. Refererend aan de definitie van de WHO zien 

we dat ‘social well-being’ onderbelicht blijft en gezondheid vooral het ontbreken van ziekten 

en gebreken is. 

3.1.2. De leefstijlbenadering

Internationaal komt in de jaren zeventig belangstelling voor de invloed van de leefstijl op 

gezondheid. In de leefstijlbenadering ligt de focus bij het voorkómen van ziekten in tegen-

stelling tot behandeling c.q. curatie van ziekten. De toename van de kosten van de gezond-

heidszorg -veroorzaakt door de groei van de curatieve sector- brengt overheden er toe om 

meer de nadruk te leggen op de leefstijl van mensen in relatie tot risicofactoren voor de 

gezondheid. Leefstijlen kunnen vele risicofactoren bevatten zoals de aan roken gerelateerde 

ziekten (longkanker en longaandoeningen), alcohol- en drugsverslaving, de aan overgewicht 

gerelateerde hart- en vaatziekten en de seksueel overdraagbare aandoeningen. Canada en 

Australië zijn koplopers in benaderingen om veranderingen te bewerkstelligen in individuele 

leefstijlen. Deze eerste benaderingen zijn voornamelijk gebaseerd op psychologische theo-

rieën en hebben weinig oog voor de sociaal-economische omstandigheden van het individu. 

Een paar voorbeelden genoemd door Baum zijn ‘social learning’ (Bandura), ‘health believe 

model’ (Becker), ‘reasoned action’ (Azjen en Fishbein), en ‘the stages of change model’ (Pro-

chaska en DiClemente). (Baum, 2002) 

De ‘social learning’ theorie is de belangrijkste school in de leefstijlbenadering. Gedrag kan 

aangeleerd en afgeleerd worden door positieve beloningen met behulp van de omgeving (fa-

milie, werk, media). Afslankgroepen zoals ‘weight watchers’ zijn hiervan een voorbeeld. Het 

‘health belief model’ gaat ervan uit dat mensen op grond van een kosten-baten analyse kie-

zen voor gezond gedrag; bijvoorbeeld: ik stop met roken, omdat ik dan minder kans heb op 

longkanker. In deze benadering verwacht men dat voorlichting over gezondheidsrisico’s tot 

gedragsverandering leidt.  ‘Reasoned action’ gaat ervan uit dat mensen hun gedrag veran-

deren als zij op twee niveaus aangesproken worden. Inzicht in en kennis van gezondheidsrisico’s  
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zijn gekoppeld aan omgevingsinvloeden. Bijvoorbeeld: voor het gebruik van condooms is 

kennis over seksueel overdraagbare aandoeningen nodig gekoppeld aan het gemakkelijk 

kunnen verkrijgen van condooms. Het ‘stages of change model’ legt de nadruk op de staps-

gewijze veranderingen in het gedrag van mensen. Deze methode onderscheidt een aantal 

fasen -overwegen, beslissen, voorbereiden, actie (de daadwerkelijke gedragsverandering) en 

onderhouden van de verandering- en is bij vele soorten verslavingen ingezet.

In eerste instantie legt de leefstijlbenadering grote nadruk op de persoonlijke verantwoorde-

lijkheid van mensen voor de eigen gezondheid. Er is geen aandacht voor de omgevingsfacto-

ren, die van invloed zijn op de gezondheid. Programma’s voor leefstijlverandering zijn in de 

jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw vaak via de massamedia onder de aandacht ge-

bracht. In de jaren negentig worden de methoden verfijnd via ‘social marketing’ strategieën. 

‘Social marketing’ is de strategie om sociaal gedrag te beïnvloeden zonder winstoogmerk. 

Vanaf de jaren negentig komt in de aanpak van de leefstijlverandering meer aandacht voor 

de verschillen tussen mensen: genderverschillen, leeftijdsverschillen, etnische verschillen en 

verschillen in sociaal-economische omstandigheden. Baum bekritiseert de eenzijdige infor-

matieoverdracht in de programma’s voor leefstijlverandering en concludeert:

“Behavioural approaches to health promotion are based on a linear understanding of knowledge and, 

generally, have not tangled with more complex understandings and interpretations of people’s bodies, 

health and well-being.” (Baum, 2002; pg.339)

Critici van de leefstijlbenadering wijzen er op dat gedrag van mensen gerelateerd is aan de so-

ciale context, waarin zij leven. Voor verandering van de leefstijl is meer nodig dan alleen het 

veranderen van het gedrag. Ook is gewezen op het ‘blaming the victim’ effect van de leefstijl-

benadering. De nadruk op individuele verantwoordelijkheid voor gezondheid verdoezelt de 

sociale oorzaken van ziekten en ondermijnt het recht op medische zorg. (Crawford, 1984)  In 

paragraaf 3.3 ga ik nader in op de relatie gezondheid en sociaal-economische omstandigheden.

Begin deze eeuw wijst Kickbusch op het fenomeen van ‘health literacy’, dat zij als volgt om-

schrijft: “the ability to read, understand and act on health care information”.(Kickbusch, 2001) Zij 

zet uiteen dat mensen over een complex geheel van vaardigheden dienen te beschikken om de 

dominante symbolen van een cultuur te begrijpen en te gebruiken. In een hoog ontwikkelde 

technologische samenleving is niet alleen kennis van het alfabet en cijfers voldoende, maar is 

het kunnen omgaan en begrijpen van de media en elektronische teksten eveneens nodig. Om 

gezondheidsinformatie en bijsluiters bij medicijnen te begrijpen of om informatie op te zoe-

ken over verzekeringspolissen en kwaliteitsscores van ziekenhuizen zijn vaardigheden vereist, 

waar niet iedereen over beschikt. Kikbusch pleit voor mogelijkheden om een leven lang vaar-

digheden te ontwikkelen in lezen, schrijven, kritisch begrijpen en beslissingen nemen. 

De leefstijlbenadering legt de focus op wat mensen zelf kunnen doen en leren om gezond 

te blijven. In de loop der jaren komt meer aandacht voor verschillen tussen mensen en voor 
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de beïnvloeding van de omgeving. Het ijkpunt blijft hoe mensen zelf vorm geven aan hun 

gezondheid. 

3.1.3. De sociale omgevingsbenadering

Kickbusch, één van de leidende personen achter het Gezonde Steden project van de WHO, 

pleit voor een ‘demedicalisering’ van de volksgezondheid. (Kickbusch, 1989) Zij keert zich 

tegen het medische gezondheidsconcept dat gebaseerd is op de natuurwetenschappen.  Het 

medisch gezondheidsconcept zoekt naar oorzaken van een gezondheidsprobleem via elimi-

natie van de ziekteverwekker die bestreden moet worden. Kickbusch vindt deze benadering 

eenzijdig en beperkt. Aan het Gezonde Stedenproject ligt een ecologisch gezondheidsconcept 

ten grondslag. Dit is weergegeven in de ‘Gezondheidsmandala’ (zie figuur 3.1), die ontwik-

keld is door Hancock, de Canadese grondlegger van het ‘Gezonde Steden project’. Hancock 

ziet het individu in samenhang met de omgeving (het ecologische systeem) waar hij deel van 

uit maakt. De gezondheid van het individu is niet alleen gerelateerd aan het lichaam en de 

psyche, maar ook aan het familie- en gemeenschapsleven. Gezondheid is evenzo afhankelijk 

van de lichamelijke als van de sociaal-economische omgeving. 

Figuur 3.1 Gezondheidsmandala naar Hancock (Cosijn, 1992)
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De Gezondheidsmandala is gebaseerd op de ‘holistische’ benadering van gezondheid die er 

van uit gaat dat alles met alles samenhangt en het geheel meer is dan de som der delen. De 

interactie tussen lichaam, denken, geest en omgeving bepaalt de gezondheidstoestand. Alle 

leven, dus ook het menselijke leven, is er op gericht zichzelf in stand te houden. De mens is 

ingebed in zijn milieu en als sociaal wezen opgenomen in een netwerk van relaties en acti-

viteiten. Sociale en fysieke omgevingsfactoren dragen bij aan het in stand houden van het 

menselijke leven, maar kunnen ook belemmerend en beschadigend zijn. Zij beschouwen de 

gezonde stad als een metafoor die een structuur biedt voor gezondheidsbevorderende acti-

viteiten. In dit gedachtengoed past de opvatting over de burger die medeverantwoordelijk is 

voor zichzelf en zijn omgeving en wiens potenties de gezonde stad vormgeven. 

Saan en De Haes volgen deze traditie. Zij vinden dat gezondheid vanuit een positief uit-

gangspunt benaderd kan worden. Gezondheid als voorwaarde om andere dingen te kunnen 

doen.  “Gezondheid biedt de mogelijkheden om te leven, te werken, te spelen en lief te hebben. Ook 

ziek zijn en sterven kan op een gezonde manier.” (Saan en De Haes, 2006; pg. 133)

Saan en De Haes wijzen erop dat gezondheid invloed heeft op vele facetten van het persoon-

lijke, maatschappelijke en economische leven. Deze benadering is ook te vinden in de hoek 

van de geestelijke gezondheid. De definitie van Vichealth luidt:

 “Mental health is the embodiment of social, emotional and spiritual well-being. Mental health provi-

des individuals with the vitality necessary for active living, to achieve goals and to interact with one and 

another in ways that are respectful and just.” (Vichealth in  Baum, 2002; pg.5) 

Het Gezonde Steden project is een initiatief van de WHO en is in 1986 wereldwijd van start 

gegaan. Het Gezonde Steden project is een uitwerking van de ‘Health for All Strategy’ naar 

plaatselijk en stedelijk niveau met als doelstelling de gezondheid in steden verbeteren. Dit 

kan worden bereikt door steden en hun bevolking te ondersteunen bij de ontwikkeling van 

activiteiten en processen die gezondheidsbevorderend zijn. (Cosijn, 1992) 

De aandacht voor de sociale omgeving in relatie tot gezondheid zoals ontwikkeld in ‘Healthy 

Cities’ heeft in Nederland een vertaling gevonden naar de ontwikkeling van gezonde wijken 

en buurten en in de community-aanpak. (Steenbrink, 1992 en De Boer, 2003) 

De sociale omgevingsbenadering is eveneens te zien in de theorieën over ‘social capital’ in 

relatie tot gezondheid, waar het Health Development Agency van Londen de afgelopen ja-

ren onderzoek naar heeft gedaan. De onderzoekers van het HDA baseren zich hierbij op 

de theorieën van onder andere de sociologen Bourdieu, Putnam, Coleman en Campbell;  

social capital vindt zijn wortels in het werk van Durkheim. (Swann en Morgan, 2003)  In de 

meeste definities van ‘social capital’ ligt de focus op netwerken tussen mensen die leiden tot 

samenwerking en een heilzame werking hebben. Vertrouwen is een centraal begrip binnen 

‘social capital’, waarbij het gaat om relaties vol van vertrouwen binnen netwerken van beken-

den, een algemener vertrouwen binnen de groepen waarmee bepaalde waarden en normen 

gedeeld worden en vertrouwen in de formele instituties. (Swann en Morgan, 2003) Zij wijzen 

er op dat de vele literatuur en onderzoeken over de zelf ervaren gezondheid bewijzen dat 
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gezondheid en ziek-zijn niet simpel het tegenovergestelde zijn van elkaar. Gezondheid bete-

kent meer dan de afwezigheid van ziekte en het is mogelijk dat iemand zich gezond noemt, 

terwijl deze persoon een ernstige ziekte of beperking heeft. Zij noemen gezondheid een in 

essentie relatief begrip.

De sociale omgevingsbenadering legt de focus op het totale systeem waarin een mens zich 

beweegt en beschouwt gezondheid als positieve kracht in het in beweging houden van het 

systeem. Gezondheid is een relatief begrip in relatie tot andere krachten en krijgt vorm in de 

relaties tussen mensen en hun omgeving. De sociale omgevingsbenadering van gezondheid 

heeft raakvlakken met het sociaal werk. In het sociaal werk thematiseert men gezondheid 

niet vaak, maar plaatst men de welzijnsactiviteiten wel in  het spectrum van relaties tussen 

mensen en hun omgeving.

3.1.4.  De invloed van de economische kijk

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is het marktdenken in de gezondheidszorg geïntrodu-

ceerd. Door dit denken zijn de termen consument, zorgaanbieders en vraaggericht werken 

een belangrijke rol gaan spelen. Er ligt een focus op de kosten van de gezondheidszorg met 

termen als volume, tarieven, capaciteit en productie. Post en Van der Wal typeren het stelsel 

van gezondheidszorg vanuit een driehoeksverhouding tussen de vrager van de zorg (patiënt), 

de aanbieder van zorg (bijvoorbeeld de arts) en de financier van de zorg (meestal de verzeke-

raar). Deze partijen hebben twee gezichten: 

(Post en van der Wal, 2004)  

De twee gezichten van de drie partijen zijn een verbreding van de meestal gepresenteerde 

driehoek, waarin alleen de economische relatie zorgvrager – zorgaanbieder – financier wordt 

gepresenteerd. Post en Van der Wal noemen echter het ‘derde’ gezicht van de drie partijen 

niet; namelijk:

zelfhulp, mantel-

zorg en lotgenotencontact;

sociaal kapitaal;

-

heid. 

De economische manier van denken leidt tot vele rekenschema’s waarin per aandoening uit-

gerekend is hoeveel van de kosten binnen de gezondheidszorg hierdoor veroorzaakt worden. 
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De overheid drukt de totale kosten van de gezondheidszorg uit in een percentage van het 

Bruto Nationaal Product en maakt een vergelijking met dat in andere landen. 

Deze manier van denken leidt tot strategieën om kosten en gebruik te reguleren. Zo werden 

in de jaren negentig criteria ontwikkeld, die bepaalden of voorzieningen in een verzekerings-

pakket opgenomen konden worden. Is het een noodzakelijk onderdeel van de gezondheids-

zorg, is het een effectieve interventie, kan het efficiënt worden toegepast en kan het voor 

eigen rekening of verantwoording worden genomen? (Ministerie van WVC, 1991) De criteria 

werkzaamheid (efficacy), doeltreffendheid (effectiveness) en doelmatigheid (efficiency) zijn 

bij medische interventies steeds belangrijker geworden. De criteria blijken in de praktijk 

moeilijker te gebruiken dan gedacht wanneer het gaat om het toetsen van nieuwe behandel-

methoden. (Van der Wal, 2005) 

Starfield heeft internationale vergelijkingen gemaakt van kosten van de gezondheidszorg. 

Zij komt tot de conclusie dat in de landen met een goed georganiseerde eerstelijnszorg de 

kosten van de totale gezondheidszorg lager zijn. (Starfield, 1991) De Maeseneer onderzocht 

of de totale kosten van de gezondheidszorg op het niveau van de individuele patiënt lager 

zijn bij continuïteit van de zorg door een zelfde huisarts, wat zo bleek te zijn. (De Maeseneer 

e.a. 2003) 

De economische benadering dringt door in de volksgezondheid en leidt bij het starten van 

preventieprogramma’s tot schattingen van de te behalen gezondheidswinst, van de gezond-

heidsrisico’s en van de financiële kosten en besparingen van verscheidene preventiemogelijk-

heden. (Gunning-Schepers,1999) Op nationaal niveau is de Zorgbalans van het ministerie 

van VWS een voorbeeld van deze benadering: 

“De Zorgbalans is een monitor van de prestaties van het Nederlandse zorgsysteem. Met de Zorgbalans 

krijgt u een beeld hoe de Nederlandse zorg presteert op het terrein van de kwaliteit, toegankelijkheid 

en betaalbaarheid. Met een beperkt aantal kerngegevens krijgt u een beeld van sterktes en zwaktes van 

de Nederlandse gezondheidszorg”. 4

In de relatie van vrager en aanbieder van zorg wordt uitgegaan van mondige patiënten. Som-

mige groepen in de samenleving, die minder vaardig zijn om van hun rechten gebruik te 

maken, dreigen buiten de boot te vallen. In Nederland starten Kuijpers en van der Lans begin 

jaren negentig de discussie over het ‘moderne paternalisme’ en Henselmans introduceert in 

die periode het begrip ‘bemoeizorg’. (Kuijpers en van de Lans, 1994 en Henselmans, 1993) 

Zij pleiten voor een actieve benadering van mensen die zelf geen hulp zoeken. Niet afwachten 

tot mensen zelf de stap zetten om hulp te vragen; zij nemen als uitgangspunt, dat niemand 

aan zijn lot dient te worden overgelaten. 

De economische benadering van gezondheid legt de focus op kosten van zorg, op schaarste 

van middelen, op contractuele relaties tussen partijen en op transparantie die met vele cijfers 

4  www.minvws.nl. Geraadpleegd op 25 juni 2006.
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nagestreefd wordt. De focus ligt voornamelijk bij de kant van de kosten om het gebrek aan 

gezondheid op te heffen. 

De economische kijk dringt door in de drie voorgaande benaderingen, waarbij de economi-

sche kijk het minst inpasbaar is in de sociale omgevingsbenadering. De complexe samen-

hang van de interacties tussen lichaam, geest, denken en omgeving laat zich moeilijk in 

rekenschema’s vangen. 

3.1.5.  De invloed van de ethische kijk

Bekende ethische discussies in relatie tot gezondheid en gezondheidszorg spelen rondom 

kwesties als euthanasie, abortus, klonen en gentherapie. (Schrijvers, 2002) Hierbij is de vraag 

in hoeverre de gezondheidszorg actief kan ingrijpen in zaken van leven en dood. Zieken-

huizen en gezondheidszorginstellingen betrekken commissies van ethici in het maken van 

beleid in deze kwesties. Wanneer is ingrijpen gerechtvaardigd en wanneer is de eigen indi-

viduele keuze van mensen te respecteren? Gezondheid raakt ‘leven en dood’ van mensen en 

daarmee de ethische kijk op de grenzen van de individuele keuzes van mensen. 

De vele wetgeving vanaf de jaren tachtig rondom de rechten van patiënten (recht op infor-

matie, toestemmingseis voor behandelingen, vrije keuze hulpverlener, recht op geheimhou-

ding, recht op privacy, inzagerecht in dossiers, klachtrecht, wet op medezeggenschap in de 

zorginstellingen)5 heeft invloed op de relatie tussen degene die zorg nodig heeft en diegene 

die zorg biedt. Deze wetgeving heeft de positie van de patiënt als klant versterkt, maar tegelij-

kertijd geleid tot een juridisering van de gezondheidszorg. Hier ga ik nu niet nader op in.

Brug en anderen wijzen op de ethische dilemma’s in de preventiehoek. Individuele vrijheid 

en zelfbeschikkingrecht worden gerespecteerd bij het wel of niet meedoen aan bevolkings-

onderzoeken; deze zijn niet verplicht. Soms maken preventieve interventies inbreuk op de 

autonomie van mensen zoals het verplicht dragen van helmen en gordels in het verkeer en 

het verbod op roken in openbare ruimtes. (Brug e.a., 2005)

De aandacht voor gezondheidsverschillen raakt eveneens de sociaal-ethische kijk op gezond-

heid; namelijk vanuit de beginselen van rechtvaardigheid en gelijkheid. De WHO heeft met 

het programma ‘Health for All by the Year 2000’ een krachtige stimulans gegeven om te wer - 

ken aan gelijke kansen voor gezondheid. In vele landen, zoals in Nederland, leeft het besef 

dat sociaal-economische gezondheidsverschillen in een rijk land als Nederland ongewenst 

zijn. (Stronks en Hulshof, 2001) De regering stelt een commissie in, die het vóórkomen 

van gezondheidsverschillen en de oorzaken ervan onderzocht heeft. In paragraaf 3.3 wordt 

hier nader op ingegaan. Naast het onderzoek naar oorzaken wijzen Stronks en Hulshof bij 

5  www.rpcp.org; Geraadpleegd 26 juni 2006.
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gezondheidsverschillen op de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en daarmee op de 

waarden van rechtvaardigheid en solidariteit. Deleeck wijst al in de jaren tachtig er op dat 

een groot aantal voordelen van het sociaal overheidsbeleid verhoudingsgewijs meer naar 

hogere dan naar lagere sociaal-economische groepen gaat. Hogere inkomensgroepen zijn 

beter in staat zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de goederen en diensten van de 

gezondheidssector. (Deleeck, 1988)  De afname van het gebruik van tandheelkundige voor-

zieningen door de lagere inkomensgroepen na invoering van een wijziging in het vergoe-

dingensysteem is hiervan een voorbeeld. (Swinkels en Maessen, 1996, pg. 10-18) Een ander 

voorbeeld hiervan brengen de ‘straatdokters’ van Rotterdam naar voren. Vluchtelingen, die 

geen verblijfsvergunning hebben en onverzekerd zijn, kunnen niet of nauwelijks een beroep 

doen op behandeling in ziekenhuizen. Zij verzamelen voorbeelden waarbij illegalen gewei-

gerd worden in het ziekenhuis. De ziekenhuizen en de inspectie van volksgezondheid zeg-

gen dat de medisch specialisten zich houden aan de afspraak en de medisch noodzakelijk 

geachte zorg bieden, maar erkennen dat er een grijs gebied is. (De Visser, 2006) 

De aandacht voor gezondheidsverschillen en het hierbij behorende beroep op morele waar-

den als rechtvaardigheid en gelijkheid staan in een gespannen verhouding tot de ontwik-

kelingen in de gezondheidszorg als markt met producten en consumenten. Vanaf de jaren 

negentig komen van diverse kanten reacties. Kunneman pleit voor tijd en handelingsruimte 

voor professionals in zorg en welzijn. Hij vindt het noodzakelijk dat professionals tijd heb-

ben om te reflecteren op de inhoudelijke vragen en dilemma’s van henzelf in relatie tot hun 

werk en de bredere maatschappelijke context. (Kunneman, 1996) Dit geldt voor het vrijwilli-

gerswerk en de professionele vormen van dienstverlening. Het vraagt om ruimte voor morele 

reflectie en voor het aangaan van ‘trage vragen’, niet los van maar in directe relatie tot de 

praktische activiteiten waar het om gaat. (Kunneman, 2003) Kunneman benoemt gezond-

heid in termen van zingeving en wijst op de waarde van interactie tussen mensen. 

Baart werkt in zijn presentietheorie de kenmerken van ‘nabije zorg’ uit. Hij onderzocht het 

werk van buurtpastores 6 onder ‘sociaal overbodigen’ in achterstandswijken. (Baart, 2001) 

Baart spreekt over pijn, lijden en kwetsing die gepaard gaat met armoede en waarover de 

wijkbewoners in de langdurige, ongehaaste contacten met buurtpastores ‘tot spreken ko-

men’. (Baart, 2000) Naast de problemen noemt hij ook de verlangens en vreugden en de trots 

van de wijkbewoners. Volgens Baart delen de buurtpastores het leven met de wijkbewoners, 

waarin het gaat om herstel en behoud van menselijke waardigheid en het aanbieden of mo-

biliseren van hulpbronnen om dat te bereiken. Het is voorstelbaar dat in deze contacten 

gezondheid een relatief begrip is, zoals in de sociale omgevingsbenadering.

6 Buurtpastores zijn buurtwerkers aangesteld vanuit een kerkelijke instelling. Er zijn verschillende 
benamingen in gebruik zoals kerk- en buurtwerker, wijkpredikant en pastoraal buurtwerker. 
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Van Heijst benadrukt in haar boek over ‘menslievende zorg’ de wederkerigheid in de zorg-

relatie en zij noemt zorg een manier van vormgeven van de wereld en creëren van gemeen-

schappelijkheid. Het uiteindelijke doel van zorg verlenen is niet een ziek onderdeel oplappen, 

maar de ander niet alleen laten in het lijden. Van Heijst wijst er op dat mensen niet alleen 

cultureel en etnisch pluriform zijn, maar ook verschillend wat betreft lichamelijke en gees-

telijke toestand en daardoor zorg van anderen nodig hebben. Met dit verschil hebben we 

moeite omdat het zich niet zonder meer laat egaliseren. Het is volgens haar een grote morele 

uitdaging om ongelijkheid en gelijkwaardigheid samen te houden. Zij wijst op een nieuw 

aspect in de discussie over gezondheid en zorg. Mensen die zich principieel beschikbaar stel-

len om vreemden en hulpbehoevende anderen te helpen, verhogen de kwaliteit van de hele 

samenleving. Zij kent een positieve maatschappelijke werking toe aan het gegeven dat de ene 

mens de andere helpt. (Van Heijst, 2005)

Zowel van Heijst en Baart benadrukken de kwetsbaarheid van mensen: de afwezigheid van 

gezondheid, het gebrek, het lijden van degene die zorg nodig heeft. Zij leggen het positieve 

aspect vooral in de zorgrelatie: de troost, de nabijheid, de gemeenschappelijkheid, de betrek-

king. Tussen mensen, waar men iets doet en betekent voor elkaar zonder gelijkwaardigheid 

te verliezen. 

De ethische benadering van gezondheid houdt zich aan de ene kant bezig met de rechten en 

autonomie van het individu en verzet zich tegen alle vormen van moraliserende inperking 

van de individuele vrijheid en persoonlijke ontplooiing. Anderen exploreren rechtvaardig-

heid, solidariteit, gelijkwaardigheid en de betekenis van de zorgrelaties voor de samenle-

ving.

3.1.6. Samenvatting

Iedere benadering van het begrip gezondheid werpt een licht op bepaalde aspecten en laat 

andere onderbelicht. Het begrip ‘gezondheid’ gaat in de medische benadering om het indi-

vidu en staat voornamelijk in relatie tot pathologie, tot gebrek, tot beschadiging, tot over-

belasting. De focus ligt op de behandelbaarheid door professionals. De leefstijlbenadering 

beaccentueert wat mensen zelf kunnen doen om gezond te blijven. Hoewel er in de loop der 

jaren meer aandacht komt voor verschillen tussen mensen en voor de beïnvloeding door de 

omgeving van de persoon blijft het ijkpunt de manier waarop mensen zelf vorm geven aan 

hun gezondheid. De sociale omgevingsbenadering focust op het totale systeem waarin een 

mens zich beweegt en beschouwt gezondheid als positieve kracht in het in beweging houden 

van het systeem. In deze benadering is gezondheid een relatief begrip in relatie tot andere 

krachten en krijgt vorm in de relaties tussen mensen en hun omgeving. In deze laatste bena-

dering komt de klassieke WHO-definitie het meest tot zijn recht.
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De economische kijk op gezondheid kiest de insteek van de kosten van zorg, de kosten om 

gebrek aan gezondheid op te heffen, schaarste van middelen, contractuele relaties tussen 

partijen en transparantie door cijfers. De economische kijk dringt door in de drie gezond-

heidsbenaderingen, waarbij de economische kijk het minst inpasbaar is in de sociale omge-

vingsbenadering. De complexe samenhang van de interacties tussen lichaam, geest, denken 

en omgeving laat zich moeilijk in rekenschema’s vangen. 

De ethische benadering van gezondheid is in alle drie de benaderingswijzen terug te zien, 

maar legt verschillende accenten. Sommige ethici beaccentueren de rechten en autonomie 

van het individu en verzetten zich tegen alle vormen van moraliserende inperking van de 

individuele vrijheid en persoonlijke ontplooiing. Anderen exploreren rechtvaardigheid, soli-

dariteit, gelijkwaardigheid en de betekenis van de zorgrelaties voor de samenleving. 

De medische benadering is het meest dominant aanwezig in de samenleving. De medische 

scoop is smal, maar goed onderbouwd met vele onderzoeken en cijfers en besteedt veel aan-

dacht aan kwaliteitsverbetering van interventies. De leefstijlbenadering kampt met het pro-

bleem dat de mensen met gezondheidsachterstand en de minst gezonde leefstijl beschikken 

over de minste vaardigheden om gezond te leven. De sociale omgevingsbenadering gaat uit 

van een holistische en alles omvattende definiëring van gezondheid, maar kan die benade-

ring moeilijk operationaliseren. Daarover meer in paragraaf 4 over de wijkaanpak. Voor-

gaande benaderingen zijn samen gevat in de volgende tabel.

Tabel 3.1 Theoretisch kader; deel  a.

 Medisch Leefstijl Sociale omgeving

Focus Individuen Individuen en groepen Wijkbewoners

Mensopvatting De fysieke mens De lerende mens De mens als sociaal wezen

Gezondheidsopvatting Afwezigheid van (lichame- Gezonde leefstijl Interactie tussen fysiek,

 lijke en psychische) ziekte   psychisch en sociaal

 en gebrek   welzijn

Probleemdefinitie Ziekten/problemen Risicofactoren/ Armoede, eenzaamheid, 

  verslavingen uitsluiting

Domein Gezondheidszorg en  Gezondheids- Gezondheidsbevordering

 volksgezondheid bevordering en sociaal werk

Werkwijze Genezen en verzorgen Voorkómen van ziekten  Bevorderen van partici-

  en vergroten zelfwerk- patie en sociale cohesie

  zaamheid

Economische invloed Epidemiologische cijfers  Epidemiologische Sociaal-economische

 en kostenberekening van cijfers en gezond- gegevens en sociaal

 ziekten heidswinst kapitaal

Ethische waarden Zelfbeschikking en recht  Gelijke rechten Gemeenschapszin en

 op goede zorg  en autonomie wederkerigheid
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Saan en De Haes wijzen er op dat bij de operationalisering, registraties en onderzoek naar 

gezondheid nagelaten wordt het onderliggende gezondheidsconcept te beschrijven. (Saan 

en De Haes, 2005) In deel III wordt onderzocht of en hoe deze benaderingen in de wijk Den 

Bosch-Oost een rol spelen. Hoe definieert men gezondheid in de wijk? Bij een zo veelzijdig 

begrip zijn er immers vele kansen om elkaar mis te verstaan.

3.2.  De wijk 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wat de wijk en gezondheid met elkaar te 

maken hebben, is gekeken naar de wijkopvattingen die binnen de gezondheidszorg, de ge-

zondheidsbevordering en het sociaal werk gebruikt worden. Definities van de wijk zijn vooral 

te vinden in de theorieën over het welzijnswerk. In de gezondheidszorg en gezondheidsbe-

vordering wordt de wijk als begrip niet of nauwelijks geëxpliciteerd. Wel wordt de wijk op 

een bepaalde manier onderscheiden. Op basis van deze verschillen is een indeling gemaakt in 

de geografische, organisatorische of sociologische benadering van de wijk. De geografische 

wijk als een bepaald deel van de stad en administratieve eenheid; de organisatorische wijk 

als de handelingsruimte voor bijvoorbeeld gezondheidszorginstellingen en de sociologische 

wijk als zelfstandige entiteit met eigen karakteristieken. In deze laatste benadering speelt de 

discussie over de wijk als gemeenschap of community. Deze discussie is relevant voor het 

wijkgezondheidswerk. 

Achtereenvolgend komen de drie wijkbenaderingen -geografisch, organisatorisch en socio-

logisch- aan bod gerelateerd aan de in de vorige paragraaf genoemde gezondheidsbenade-

ringen. 

3.2.1.  De geografische  wijk 

Overheden, onderzoekers en grote instellingen delen wijken geografisch in naar postcode-

gebieden. Wijken zijn op deze manier administratieve eenheden. De gemeente ’s-Hertogen-

bosch heeft bijvoorbeeld voor het ‘wijkgericht werken’ de gemeente opgedeeld in 12 ‘wijken’. 

Deze wijken corresponderen met de administratieve indeling van de gemeente. Op de web-

site van de gemeente ’s-Hertogenbosch staat de opmerking:

“Weet u niet in welke wijk u woont, dan kunt u hier op basis van uw postcode uw wijk zoeken”.7  

7   www.s-hertogenbosch.nl; geraadpleegd op 27 juni 2006.
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Onderzoeken en theorievorming over gezondheidsverschillen en gezondheidsachterstand 

gebeuren eveneens aan de hand van postcodegebieden en wijkindelingen volgens het Cen-

trale Bureau voor Statistiek. Naast vele cijfers leveren deze onderzoeken mooie, ingekleurde 

plaatjes van Nederland op, die te bezichtigen zijn op de website van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM).8  Het RIVM heeft bij de verkenning van de toekomst van 

de volksgezondheid de mate van achterstand in alle wijken bepaald door een ordening van 

de sociale status van de bewoners, die oploopt van laag naar hoog. Voor het vaststellen van de 

sociale status zijn de variabelen ‘gemiddeld inkomen’ en ‘verhouding koop/huurwoningen’ 

op postcodegebied gebruikt. (Van der Lucht en Verkleij, 2001; pg. 116)

Voor het vaststellen van de achterstandsgebieden voor huisartsenzorg baseert de Landelijke 

Huisartsen Vereniging (LHV) zich op de gegevens van de gemeenten voor de classificaties 

van wijken. Zij kozen voor een index op basis van de mate van stedelijkheid, het gemiddeld 

besteedbare inkomen en het percentage niet-actieven. De aldus geselecteerde wijken bevin-

den zich in de 4 grote steden en verder in Arnhem, Deventer, Enschede, Groningen, ‘s-Herto-

genbosch, Leiden, Nijmegen, Schiedam, Tilburg en Zwolle. Huisartsen ontvangen voor hun 

patiënten wonend in deze wijken een hoger ziekenfondstarief. 

Ook grootschalige voorzieningen kijken naar wijken als geografische gebieden, als admini-

stratieve eenheden. Op basis van zorgzwaarten in bepaalde gebieden of de aanwezigheid van 

gebouwen maken zij een match tussen vraag en aanbod. De verschillende indelingen, die in 

één stad door verschillende instellingen gemaakt worden, is te zien in de volgende figuur. 

8   www.rivm.nl; geraadpleegd op 27 juni 2006.
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Figuur 3.2  Verschillende wijkindelingen 

3.2.2.  De organisatorische wijk

Veel zorgvoorzieningen zijn op een grotere schaal georganiseerd dan een wijk, maar hebben 

voor de uitvoering wel wijkposten. Meer en meer dringt bij zorginstellingen door dat het ge-

vleugelde uitgangspunt ‘zorg op menselijke maat’ vraagt om kleinschalige uitvoering van de 

zorg in de nabijheid van de mensen. De nabijheid is belangrijk voor bijvoorbeeld kinderen, 

Gezondheidscentrum Samen Beter

Maatschappelijk Werk

Thuiszorg

Welzijnswerk
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zorgbehoeftigen, ouderen en mensen met weinig financiële armslag. Zij zijn minder mobiel 

en aangewezen op voorzieningen dichtbij. Wijkbewoners en niet-wijkbewoners zijn betrok-

ken bij het leveren en gebruiken van diensten, producten en voorzieningen voor het leven 

van alledag (winkels, scholen, zorginstellingen, buurthuizen, bedrijven). Hoewel een wijk als 

economisch, sociaal en fysiek zelfvoorzienende gemeenschap niet (meer) bestaat, is daarmee 

het concept van de wijk als handelingsruimte voor voorzieningen niet verdwenen. Bewoners 

en (zorg)voorzieningen sluiten hierin aan op elkaars verwachtingen: enerzijds is de schaal 

van het gekozen gebied zodanig dat voorzieningen zich daarop kunnen organiseren. Ander-

zijds is het gebied zo begrensd dat bewoners de voorziening in hun directe nabijheid hebben. 

Voor huisartsen wordt bijvoorbeeld als uitgangspunt gehanteerd, dat zij een patiënt binnen 

15 minuten kunnen bereiken. 

De Landelijke Vereniging voor de Georganiseerde eerstelijn (LVG) noemt de wijk in hun de-

finiëring voor een gezondheidscentrum: 

“Het zorgaanbod verschilt per centrum, maar is altijd gericht op de zorgvragen uit de directe omgeving. 

De afstemming van verschillende disciplines op elkaar én op de zorgvraag in de wijk is specifiek voor 

een gezondheidscentrum. […] Een goede omvang van een gezondheidscentrum is ongeveer 8.000 tot 

12.000 patiënten. Het centrum is betrokken bij de wijk, weet van de sterke kanten, maar ook van de 

maatschappelijke vraagstukken die er spelen.” (LVG, 2002) 

De criteria die gehanteerd worden zoals toegankelijkheid voor een bepaald aantal wijkbewo-

ners, op loopafstand en een herkenbare voorziening gaan vooral in op de fysieke aanwezig-

heid in een geografisch afgebakend gebied. In de omschrijving dat een wijk sterke kanten 

heeft en specifieke maatschappelijke vraagstukken, is op te merken dat de LVG eigen karak-

teristieken toekent aan een wijk en sluit daarmee aan bij de omschrijving van de wijk als ge-

meenschap, waarover meer in 3.2.3. Daarnaast bevat de omschrijving van de LVG een ander 

belangrijk aspect: de wijk is voor instellingen en disciplines een ordeningsniveau voor hun 

samenwerking. Zo lukt het bijvoorbeeld in Den Bosch-Oost om ondanks de vele verschil-

lende gebiedsindelingen, zoals in het figuur van de vorige paragraaf is te zien, tot samenwer-

kingsafspraken te komen voor de wijk. Instellingen die geen wijkgebonden voorzieningen 

hebben maken bijvoorbeeld gebruik van het gezondheidscentrum om spreekuren te organi-

seren. Hierop wordt nader ingegaan in deel II en deel III.

3.2.3.  De wijk als gemeenschap of community 

Over de wijk of buurt als gemeenschap of ‘community’ is veel geschreven. In relatie tot het 

begrip community wordt meestal de buurt, soms de wijk gebruikt. De wijk is een groter 

geheel en daarbinnen zijn buurten te lokaliseren. De Wetenschappelijk Raad voor het Rege-

ringsbeleid (WRR)  definieert in het rapport ‘Vertrouwen in de buurt’ het begrip buurt als 

een kleinschalig verband vanuit de beleving van bewoners. Een buurt is een gelokaliseerde 

gemeenschap waarbij er sprake is van “een zekere mate van sociale integratie der bewoners” (defi-
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nitie Van Dale). In een buurt wonen eerder honderden dan duizenden mensen. In die beteke-

nis onderscheidt een buurt zich van een wijk. Een wijk is in het algemeen een administratieve 

eenheid, die vanuit de (gemeentelijke) overheid is gedefinieerd. Een grote stadswijk kan bij-

voorbeeld wel 20.000 inwoners hebben. (WRR, 2006)

Enerzijds worden de termen gemeenschap en community in de literatuur gemakkelijk gebruikt 

zonder verdere verheldering en anderzijds zijn de termen inzet van fikse discussies. De discussies 

vinden voornamelijk plaats in het welzijnswerk en sociaal beleid, waar al vele jaren ervaring is 

met wijkgericht werken. De afgelopen tien jaar is deze discussie ook opgepakt binnen de ge-

zondheidsbevordering. Ik beperk me voornamelijk tot wat hierover in de ‘gezondheidsliteratuur’ 

gezegd wordt met een uitstapje naar enkele sociologen om het begrip te verhelderen.

Gezondheidsliteratuur

De oriëntatie van huisartsen en andere hulpverleners is hoofdzakelijk richting het individu, 

het gezin. Hoewel de beroepsgroep aangeeft dat huisartsengeneeskunde contextuele genees-

kunde is, betrekt men de wijk niet in de werkuitvoering. De drie basisprincipes van de eerste-

lijnszorg zijn ‘luisteren, poortwachterschap en familieoriëntatie.’

[…] family orientation reflects the fact that all members of a family or household have the same doctor. 

[…] By definition, the family is a unit of care.” (Melker en Verheij, 2002)

In een review over wijkgericht werken van het NIGZ (Nederlands Instituut voor Gezond-

heidsbevordering en Ziektepreventie) gaat men uit van de volgende definitie:

“Een community is een groep mensen die bepaalde gemeenschappelijke aspecten hebben in hun leven. 

Deze aspecten kunnen bijvoorbeeld de woonomgeving, interesses, de cultuur of de normen en waarden 

zijn. Het gaat om aspecten die de mensen zelf van belang achten”. (Alting e.a., 2003; pg. 37) 

In de review verwijst het NIGZ naar meerdere definities. In de meeste definities komen de 

volgende bestanddelen terug: plaats, onderling afhankelijke groep, interpersoonlijke betrek-

kingen, een cultuur met dezelfde waarden, normen en instituties en gehechtheid aan de 

community, het gemeenschapsgevoel.  In deze definitie komt niet tot uitdrukking hoe com-

munities tot stand komen. Daarover is meer te vinden in de eerder genoemde theorieën over 

‘social capital’, die een relatie leggen met gezondheid. (Swann en Morgan, 2003)  De onder-

zoekers van het Londense Health Development Agency geven aan dat de afgelopen tien jaar 

de notie dat sociale, psychologische, economische en contextuele factoren van grote invloed 

zijn op de gezondheid van individuen en ‘communities’ is toegenomen op grond van ‘evi-

dence base’. In onderzoeken zijn relaties gevonden tussen lagere aantallen van hart- en vaat-

ziekten in communities met een hoog niveau social capital. Social capital wordt omschreven 

als ‘bronnen in een community, die familiale en sociale netwerken creëren’. Deze bronnen 

komen voort uit sociale op het individu gerichte activiteiten, die in relatie tot anderen in 

groepen of de community ontwikkeld worden. Het concept van social capital heeft volgens 

hen de potentie om de relatie tussen gezondheid en de omgevingsdeterminanten te onder-

zoeken. Zij onderzoeken binnen communities de volgende elementen: sociale netwerken, 



62 

onderlinge steun, toegang tot hulpbronnen, vertrouwen en ‘erbij horen’. 

Zij merken op hoe verschillend mensen de grenzen van hun community benoemen:

“When considering how people talked of the characteristics of their community we encountered consi-

derable variation between different age and class groups in where they set the boundaries of the com-

munity they were talking about and whether they regarded it as geographically or as socially defined.” 

(Baxter en Poland, 2003; pg.94) 

De wijze waarop mensen de grenzen benoemen heeft te maken met hun positie, zoals om-

schreven in de eerder in de inleiding aangehaalde Bossche conferentie ‘Buurten voor gezond-

heid’ in 1992:

“Een buurt, daar woon je, daar leef je, daar maak je gebruik van voorzieningen, voor een enkeling 

geldt nog maar, dat je er ook werkt. Afhankelijk van je leefsituatie ben je minder of meer aangewezen 

op je buurt. Als je werkt, mobiel bent en genoeg financiële middelen hebt […] dan ben je niet zo aan-

gewezen op de buurt waar je woont. Het is anders als je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt, oud en wat 

slechter ter been bent, zorgbehoeftig bent of moet rondkomen van een bijstandsuitkering. Dan heb 

je de buurt, de voorzieningen die er wel of niet zijn, je buren en anderen in je omgeving meer nodig”. 

(Paes en Stuurop, 1993; pg.14)

Bracht noemt communities in zijn basisboek over ‘Health promotion at the community 

level’: “A group of people sharing values and institutions; specifically, some social meaning as well as 

some organizational structure must connect the individuals to the community.” (Bracht, 1999; pg. 

31) Hij werkt de community uit als een systeem op 5 niveaus (zie figuur 3.3) 

Bracht geeft in dit schema een organisatorische uitwerking, die past in de vorige paragraaf van de 

organisatorische wijk. In zijn definitie gaat hij er echter van uit dat een sociale betekenis én een 

organisatiestructuur individuen verbinden aan de community. Dit is een interessante koppeling, 

die in deel III terug komt in de exploratie van het wijknetwerk Hulpsector Oost. Bracht heeft de 

aanwezigheid van de bestanddelen ‘gedeelde waarden’ en ‘gemeenschapsgevoel’ niet aangegeven. 

In het operationaliseren van een community-aanpak is echter nodig om te weten of en in welke 

mate een geografisch afgebakend gebied te beschouwen is als een community met gedeelde waar-

den en een gemeenschapsgevoel. Dit blijkt uit de ervaring bij een wijkgericht ‘communityproject’ 

in Rotterdam opgezet door de GGD Rotterdam en het Instituut Maatschappelijke Gezondheids-

zorg van de Erasmusuniversiteit. Het tweejarige project werd voortijdig afgebroken, onder andere 

omdat men voor geografisch afgebakende wijken had gekozen. Het project kwam niet van de 

grond en men vroeg zich af of er bij de bewoners van een gebied voldoende wijkgevoel is om de 

community-aanpak te rechtvaardigen. Zij wijzen in dit verband op het onderscheid dat door 

de Duitse socioloog Tönnies is gemaakt tussen ‘Gemeinschaft’ (gemeenschap) en ‘Gesellschaft’ 

(samenleving). In Rotterdam concluderen de onderzoekers dat er in de wijken hoofdzakelijk nog 

‘Gesellschaft’ is. (Voorham e.a., 2002) 

Wat zeggen Nederlandse sociologen over communities of gemeenschappen?
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Figuur 3.3  Community als een organisatie  ( Bracht, 1999)  

Sociologische literatuur
Duyvendak wijst op de mythes die bestaan over de wijk en de wijkaanpak. (Duyvendak, 1999) 

Hij gaat hierbij terug in de tijd en haalt de socioloog van Doorn aan, die in 1955 in de 

‘Prae-adviezen voor het Congres over Sociale Samenhangen in Nieuwe Stadswijken’ een ar-

tikel schreef met de titel ‘Wijk en Stad: reïntegratiekaders?’ Van Doorn beantwoordde de 

vraag overwegend negatief en wees op de sociale heterogeniteit van de nieuwe wijken, die 

een totale organisatie van het wijkleven illusoir maakte. Duyvendak neemt dit advies ter 

harte en werkt in een zevental mythes -‘de’ wijkaanpak, de maakbare wijk, de gedifferen-
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tieerde wijk, de gevaarlijke groep, de authentieke wijkbewoner, de betweterige politicus, de 

allesbepalende afstand- zijn kritiek uit op beleidsmakers en politici die de wijk vanuit een 

bepaalde ideologie te monogeen benaderen. In de historische reconstructie in deel II wordt 

hierop teruggekomen. Duyvendak waarschuwt voor het romantiseren van de wijk en wijst 

op de verschillen tussen individuen en tussen groepen in een wijk. Solidariteit is niet vanzelf-

sprekend bij iedereen aanwezig. Er zijn meestal tegelijkertijd conflicterende en verbindende 

factoren in een wijk. Wijken hebben een bepaalde reputatie; die kan verschillen voor groepen 

in en buiten de wijk. Wijken zijn beladen met een collectief gevormde betekenis, die in de 

tijd wordt overgedragen en niet zomaar ingewisseld kan worden voor een nieuwe werkelijk-

heid. Hortulanus omschrijft hoe bewoners van grote steden zich een beeld vormen van de 

fysieke omgeving. Belangrijk daarbij is de sociale en culturele betekenis van de gebouwde 

omgeving en hoe deze verbonden is met een sociaal leefklimaat, waarmee de bewoner zich 

wenst te verbinden. (Duyvendak en Hortulanus, 1999) In een verhaal van een vrijwilliger in 

deel III is de omschrijving van Hortulanus haarfijn terug te zien. Ik zal op die plek nader op 

dit fenomeen ingaan. 

Een andere Nederlandse socioloog, Blokland, heeft een studie gemaakt naar de relatie tus-

sen ‘buurt’ en ‘gemeenschap’. (Blokland, 1999) Zij komt tot de conclusie dat de buurt vele 

betekenissen heeft voor uiteenlopende gemeenschappen in een buurt en daarom kan een 

buurt niet aan één gemeenschap gelijk gesteld worden. Ook geeft zij aan dat mensen beschik-

ken over meerdere rolrepertoires en vanuit die verschillende rollen op meerdere manieren 

gebruik maken van de wijk. De definitie die zij hanteert voor een wijk is een geografisch afge-

bakende ruimte die mensen in praktische en symbolische zin gebruiken. De wijk wordt niet 

alleen gebruikt voor het lokale handelen, maar tevens wenden wijkbewoners de wijk aan “in 

hun sociale plaatsbepalingen in de door henzelf gegeven specifieke betekenis.” De specifieke beteke-

nis is sterk verbonden aan de historie en imago van een wijk én aan de gemeenschappen die 

deel uit maken van die wijk. Blokland heeft in een schema de rationaliteit van handelingsori-

entaties versus de sociabiliteit van relaties in een wijk uitgewerkt. (Zie figuur 3.4)

In dit schema heeft de huisarts-patiënt relatie een instrumentele betekenis. Ik zal dit schema 

benutten om in deel III de handelingsoriëntaties én de sociabiliteit van de relaties van de beroeps-

krachten en vrijwilligers in Den Bosch-Oost te onderzoeken.

Blokland werkt het begrip publieke familiariteit uit; dit is er in een buurt als mensen elkaar 

toevallig ontmoeten bij het gebruik van voorzieningen. Wijkbewoners zijn hierdoor bekend met 

elkaar; niet in de zin van affectieve relaties, maar zij kunnen elkaar identificeren als wijkbewoner. 

Toevallige ontmoetingen in wijkvoorzieningen dragen bij aan het sociale weefsel van een wijk. 

Volgens Blokland staat het stedelijk sociaal weefsel onder druk door segregatie van economische 

en sociale netwerken. Segregatie van arm en rijk in ruimtelijke en sociale zin en segregatie van 

sociale netwerken die zich over grote afstanden uitstrekken. (Blokland, 2006)  Zij pleit voor van-

zelfsprekende ontmoetingsruimten in wijken. (Blokland, 2005) In deel III wordt de functie van 

de wachtkamer van gezondheidscentrum Samen Beter vanuit dit perspectief onderzocht.



 65

Figuur 3.4   Rationaliteit versus sociabiliteit  ( Blokland, 1999)  

Ethische literatuur
Baart gebruikt in de presentietheorie veelvuldig de woorden achterstandswijken, buurtbe-

woners en gemeenschap. Het werk van de pastores, dat als basis diende voor de presentiethe-

orie, speelt zich af op straten, op stoepen en in speeltuinen van deze wijken. Baart hanteert 

een zelfde soort schema als Blokland, waarin hij sociale relaties onderscheidt naar hoog 

en laag relationeel en instrumenteel en gratuite. (Baart, 2001; pg. 639) Ook hij spreekt van 

verbindingen en banden; de transacties noemt hij ruilrelaties en de interdependentie ketens. 

Hij plaatst evenals Blokland de relatie huisarts-patiënt in de ruilrelatie (ofwel transactie).  De 

buurtpastores delen in belangrijke mate het alledaagse leven met de buurtbewoners en gaan 

hiervan deel uit maken. Zij leren het leven van de mensen in hun buurt van binnenuit ken-

nen. Baart typeert de buurtpastores in zijn analyse als de betrokken helper (ruilrelatie); de 

solidaire geestverwant (verbinding); de trouwe vriend (band); er is geen type pastor die past 

in de ketens. (Baart, 2001; pg. 648) 

In de presentietheorie staan geen definiëringen van een buurt of wijk. Wel wordt uiteengezet 

hoe de pastores met botsende werelden te maken krijgen: de wereld van de gevestigde macht 

van experts, die van de leefwereld van de bewoners en die van biografie van de pastor. De pas-

tor heeft in zijn dagelijkse praktijk te maken met deze werelden. De botsing wordt op gang 
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gebracht door de intense interacties met en affecties voor de buurtbewoners. In hoofdstuk 

12 wordt hierop teruggekomen. 

Van Heijst onderzoekt vanuit een ethische benadering de zorgrelatie tussen twee individuen. 

Zij betrekt niet rechtstreeks de omgeving hierbij, maar werkt een geografie van verantwoor-

delijkheid uit. Zij zegt:

“Als verantwoordelijkheid niet algemeen en abstract is, maar gesitueerd binnen wat concreet bestaat, 

dan zijn de mensen die feitelijk verbonden zijn met iemand die zorg behoeft (als het om bekenden 

gaat) of mensen die simpelweg het dichtst in de buurt zijn (als het om vreemden gaat die op straat in 

nood geraken) de eerst aangewezenen om die persoon te beschermen. Het verbonden zijn en het-in-

de-buurt zijn, brengt die verantwoordelijkheid (daar en voor die mensen) dus met zich mee”. (Van 

Heijst, 2005; pg. 303)  

Van Heijst biedt hiermee een omschrijving om verantwoordelijkheidsgevoelens tussen wijk-

bewoners en tussen professionele hulpverleners en hun patiënten te onderzoeken. 

3.2.4. Samenvatting

Voor het wijkgericht gezondheidswerk speelt de discussie over de wijk en de wijkaanpak. Wat 

is een wijk, wat is een buurt, wat is een community? 

De medische en traditionele leefstijlbenadering baseren zich op de gegevens van geografische 

indelingen. De sociale omgevingsbenadering en -de laatste jaren meer en meer- de vernieuw-

de leefstijlbenadering gaan uit van de sociologische benadering van een wijk of buurt als 

community. In de gezondheidsliteratuur bestaat een behoorlijke mate van eensgezindheid 

over de definiëring van het begrip community. De definities laten open of het gaat om een 

geografisch gebied of om een groep mensen die niet gebonden is aan een bepaald gebied 

(etnische groepen, religieuze groepen, homoseksuele groepen). Beide benaderingen passen 

in de definities. 

De organisatorische wijk is het domein van de zorginstellingen en hoe zij hun zorg afstem-

men op elkaar. Hier zit een economische benadering aan vast: hoe is de meest effectieve 

match tussen vraag en aanbod te maken. De sociaal-ethische benadering benadert de wijk 

als gemeenschap en zet uiteen hoe de pastores deel gaan uitmaken van die gemeenschap en 

hoe gemeenschapsgevoelens via zorgrelaties kunnen ontstaan.

In de sociologische en ethische literatuur wordt vooral ingegaan op wat er tussen mensen 

gebeurt en hoe gemeenschapszin kan groeien. Het is niet alleen vaststellen of er wel of niet 

bindingen en relaties zijn, maar wat die betekenen en hoe ze zich ontwikkelen. In de praktijk 

is het van belang bewust te zijn van de vele manieren waarop beroepskrachten en beleidsma-

kers de wijk onuitgesproken definiëren en als basis voor het handelen en beleid gebruiken. 

Hierop ga ik nader in bij de wijkaanpak in paragraaf 3.4. 
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De wijkbenaderingen worden als volgt samengevat voor het theoretische kader:

Tabel 3.2  Theoretisch kader, deel b

Wijkbenadering             Geografisch en organisatorisch        Geografisch en sociologisch Sociologisch

3.3. Gezondheidsverschillen en achterstandswijken

In de loop van de 19e eeuw en tot aan de jaren dertig van de vorige eeuw werden de verschil-

len in gezondheid tussen mensen in Nederland (en West-Europa) zowel relatief als absoluut 

kleiner. Sinds de jaren dertig tot aan de jaren vijftig zijn de absolute sociaal-economische 

gezondheidsverschillen ongeveer gelijk gebleven en zijn de relatieve verschillen door verdere 

toename van levensverwachting iets afgenomen. (Mackenbach en van der Maas, 1987)  In Enge-

land en Wales verschijnt in 1980 het ‘Black Report’, waarin geconcludeerd wordt dat er een 

toename van gezondheidsverschillen is na de Tweede Wereldoorlog. De onderzoekers zijn 

hierover verbaasd; de oorzaken van infectieziekten -gerelateerd aan armoede en gebrek-  zijn 

immers aangepakt en succesvolle behandelingen worden toegepast. De huidige sterftecijfers 

worden beïnvloed door aan welvaart gerelateerde ziekten en leefgedrag. (Thompson en Da-

vidson, 1982) In het ‘Vergelijkend Buurtonderzoek naar gezondheid in Amsterdam’ worden 

eveneens in 1980 grote verschillen in sterfte tussen buurten geconstateerd ten nadele van 

wijken met een lagere sociaal-economische status. 

Mede onder invloed van het programma van de WHO (World Health Organization) in 1985 

‘Health for All in the Year 2000’ om wereldwijd de gezondheidsverschillen terug te dringen, 

wil de Nederlandse regering weten hoe de situatie in Nederland is. Eind 1987 stelt de toen-

malige staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een ‘Programmacommissie 

Sociaal-economische Gezondheidsverschillen’ (SEGV) in. Deze commissie heeft vijf jaar lang 

systematisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen sociaal-economische verschillen en ge-

zondheid. Bij het aantreden van de commissie staat wel vast dat er sociaal-economisch gere-

lateerde verschillen in gezondheid bestaan. De commissie zegt in haar eindrapport in 1994, 

dat het haar heeft verbaasd hoe weinig kennis hierover in Nederland aanwezig is. (Ministerie 

van WVC, 1994) Uit het werk van de commissie komt naar voren dat vrijwel alle belangrijke 

gezondheidsproblemen vaker voorkomen bij mensen met een lage opleiding, beroepsstatus 

en inkomenspositie. Dat geldt voor de objectief gemeten klachten, aandoeningen en beper-

kingen, maar ook voor het oordeel over de eigen gezondheid. Vooral het opleidingsniveau 

bepaalt in hoge mate de gezondheidsverschillen. Het percentage overledenen tussen de 18 

en 50 jaar is bij laag opgeleiden 5% en bij hoog opgeleiden 3,4%. Het aantal jaren gezonde 

levensverwachting is voor mensen met een lage opleiding 51,6 jaar en voor mensen met een 

hoge opleiding 64,2 jaren. (Ministerie van WVC, 1994) 
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De commissie heeft op basis van registraties van de sociaal-economische achtergronden en 

sterftecijfers belangrijke aanwijzingen gevonden dat de sociaal-economische sterfteverschil-

len in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog zijn toegenomen. Deze toename is eveneens 

in andere landen van Europa en de Verenigde Staten aangetroffen. Dit wijst erop dat het 

toenemen van de welvaart en de opbouw van de verzorgingsstaat geen garantie vormen voor 

het vanzelf verdwijnen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Bovendien dient hierbij aangetekend te worden dat zowel de Programmacommissie als ook 

andere onderzoekers (Ten Dam, 1997 en Engbersen, 1990) er op wijzen dat de uitkomsten 

mogelijk geflatteerd zijn, omdat de mensen met een lage SES (sociaal-economische situatie) 

niet of nauwelijks bij onderzoeken (surveys) bereikt worden. Zonder gericht en tijdsintensief 

onderzoek is de gezondheid van deze groepen mensen niet in kaart te brengen.

3.3.1. Oorzaken van gezondheidsverschillen

Het bestaan van sociaal-economische gezondheidsverschillen vaststellen is één, zoeken naar 

het ontstaan ervan is moeilijker. Het feit dat mensen die veel ziek zijn minder kans hebben 

om op de maatschappelijke ladder omhoog te klimmen is slechts in beperkte mate de ver-

klaring van de verschillen. De commissie heeft getracht om de relatie tussen gezondheid en 

de sociaal-economische situatie beter te verklaren door de intermediaire factoren die daarbij 

een rol spelen in kaart te brengen. Het gaat hierbij om factoren die op een ingewikkelde wijze 

met elkaar samenhangen. Welke factoren van het grootste belang zijn of in welke mate ze 

elkaar beïnvloeden is tot nu toe nog niet eenduidig te verklaren. 
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Tabel 3.3 Intermediaire factoren voor sociaal-economische gezondheidsverschillen 

(Ministerie van  WVC, 1994)

Ongezond gedrag komt in het algemeen meer voor onder mensen met een lage-

re opleiding en een lager beroepsniveau en/of inkomen. Dit geldt zeer duidelijk 

voor het roken van sigaretten en een aantal eetgewoonten, alsmede voor een 

aantal aspecten van gebitsverzorging en ongevalpreventie.

Arbeidsomstandigheden in als ‘lager’ aangemerkte beroepen zijn vaak onaan-

trekkelijker en ongezonder dan in ‘hogere’ beroepen. Dit geldt voor ploegen-

dienst, lawaai op het werk, vuil werk, stank op het werk, gevaarlijk werk, licha-

melijk zwaar werk en eentonig werk.

Er bestaat nog steeds een verband tussen de kwaliteit van de woning en de 

woonomgeving met de gezondheidstoestand. Een betere woning en woonom-

geving gaan gepaard met minder gezondheidsproblemen.

Het staat vast dat psychosociale stress meer voorkomt in de lagere sociaal-eco-

nomische groepen en dat daar minder compensatiemogelijkheden zijn.

De belangrijkste empirische informatie over de bijdrage van de omstandighe-

den waarin iemand is opgegroeid aan de gezondheid op latere leeftijd, komt uit 

een Brits onderzoek, waarin pasgeborenen gedurende 23 jaar werden gevolgd. 

Het bleek dat in deze groep de omstandigheden in hun jeugd een belangrijk 

deel van de gezondheidsverschillen op 23-jarige leeftijd konden verklaren. Ne-

derland kent dergelijk onderzoek niet.  

In Nederland is toegang tot de gezondheidszorg voor vrijwel iedereen gegaran-

deerd. Hoewel lagere sociaal-economische groepen meer gebruik maken van de 

curatieve gezondheidszorg, blijkt, dat na correctie voor verschillen in gezond-

heidstoestand, hoger opgeleiden van een aantal voorzieningen (zoals specialist 

en fysiotherapeut) juist iets meer gebruik maken. Verder blijkt dat een zelfde 

aantal contacten met een arts voor hogere sociaal-economische groepen een 

hoger ‘gezondheidsrendement’ opleveren. Lagere sociaal-economische groe-

pen maken minder gebruik van preventieve gezondheidszorg voorzieningen. De 

gezondheidszorg levert op een aantal punten een bijdrage aan het ontstaan 

dan wel in stand houden van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Of het bereiken van een bepaalde sociaal-economische positie mede afhanke-

lijk is van de gezondheidstoestand, is in Nederland niet onderzocht. In buiten-

lands onderzoek is vastgesteld, dat directe selectie, waarbij de sociale mobiliteit 

rechtstreeks wordt bepaald door de gezondheidstoestand, vrijwel zeker een on-

dergeschikte rol speelt.

Gedragsfactoren

Werkomstandigheden

Woonomstandigheden

Psychosociale factoren

Levensomstandigheden 
in de jeugd

Gezondheidszorg

Selectie
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Bij gezondheidsachterstand grijpen lichamelijke, psychische en sociale factoren op elkaar 

in. De Programmacommissie SEGV heeft in een deelstudie verklaringsmodellen ontwikkeld 

voor een aantal op elkaar ingrijpende factoren. (Ministerie van WVC, 1993)  Een van de 

voorbeelden die men uitgewerkt heeft, is werkloosheid. Werkloosheid blijkt negatieve effec-

ten op de gezondheid te hebben. De belastende aspecten van de leefsituatie van werklozen 

zijn financiële onzekerheid, sociale stigmatisering, spanningen en problemen in het gezin, 

en, niet in de laatste plaats, het gemis van de structurerende functie van arbeid. Langdurige 

werkloosheid is gekenmerkt door weinig autonomie, de betrokkene kan zijn situatie nauwe-

lijks veranderen. Werklozen met een laag opleidingsniveau missen bovendien vaak kennis en 

vaardigheden om met deze belastende factoren om te gaan. Onder andere door een inkrim-

ping van de sociale netwerken is de ervaren steun veelal gering. Reacties op de werkloosheid 

variëren van verlies van zelfvertrouwen en minderwaardigheidsgevoelens, tot fatalisme en 

gevoelens van eenzaamheid. 

Naast de aantoonbare gezondheidsverschillen wijst Ten Dam (Ten Dam, 1997) op het be-

staan van verschillen in het omgaan met ziekte en gezondheid en verschillen in het gebruik 

van voorzieningen. Deze verschillen zijn terug te voeren op culturele verschillen en/of op 

het ontbreken van de vaardigheden om op de juiste manier de weg te vinden in het voor-

zieningencircuit. Hulpverleners kunnen in individuele contacten rekening houden met cul-

tuurkenmerken van hun patiënt en in hun begeleiding en behandeling daarop inspelen. In 

sommige familienetwerken spelen familieleden bijvoorbeeld een rol in de bevordering van 

therapietrouw. (Paes, 1999) 

3.3.2.  Gezondheid en achterstandswijken

Gezondheidsverschillen komen geconcentreerd voor in bepaalde bevolkingsgroepen zoals 

mensen zonder betaald werk, allochtonen, dak- en thuislozen, asielzoekers en drugsgebrui-

kers. Daarnaast heeft men concentraties van gezondheidsachterstand vastgesteld in bepaal-

de wijken, de zogenaamde achterstandswijken. Sociaal-economisch zwakke wijken hebben 

bijvoorbeeld een 46% hoger sterftecijfer dan gemiddeld bij de bewoners onder de 65 jaar. 

Het sterftecijfer wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt door de kenmerken van de wijk. Maar 

het feit dat mensen met een hogere sterftekans bij elkaar wonen in sommige wijken, heeft 

waarschijnlijk wel te maken met de wijk. In deze wijken komen veel van de in de vorige 

paragraaf genoemde intermediaire factoren bij elkaar. In onderzoeken naar gezondheids-

verschillen en gezondheidsachterstand worden wijken ingedeeld op basis van administratief 

of geografisch afgebakende delen van een stad: postcodegebieden en wijkindelingen volgens 

het Centrale Bureau voor Statistiek. Achterstandswijken worden in een RIVM-rapport in 

2001 gedefinieerd als wijken, waarvan de bewoners gemiddeld een lage sociaal-economische 

status hebben. Dit zijn wijken waar relatief veel mensen wonen met een laag inkomen, een 
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laag opleidingsniveau en/of zonder werk. Men merkt op dat de aangetroffen gezondheids-

verschillen overigens niet helemaal verklaarbaar zijn uit individuele sociaaldemografische 

kenmerken. Het lijkt er op, dat het wonen in een achterstandswijk van een grote stad nog een 

extra gezondheidsrisico met zich meebrengt. De oorzaken daarvan moeten worden gezocht 

in de fysieke en sociale omgeving van de wijk. (Van der Lucht en Verkleij, 2001) In navolging 

van MacIntyre en Ellaway maken zij het onderscheid tussen het compositie- en contextueel 

effect. Vanuit het compositie-effect bezien is de wijk vooral de vindplaats van gezondheids-

achterstanden: door de samenstelling van een wijk blijft de gemiddelde gezondheid van de 

inwoners achter bij andere wijken. Het contextuele effect wijst erop dat het wonen in een 

bepaalde wijk ook de oorzaak is van gezondheidsachterstand. Hiervoor onderscheiden zij 

vijf mogelijke typen oorzaken:

-

ligheid en sociale netwerken;

-

staanders kan een belangrijke invloed hebben op een buurt en het zelfbeeld van bewoners. 

(Van der Lucht en Verkleij, 2001)

Van der Lucht en Verkleij komen in hun rapport tot de conclusie dat er gezonde achter-

standswijken blijken te bestaan. In hun analyses komt naar voren dat er wijken zijn met een 

sociaal-economische achterstand waarvan de bevolking gemiddeld een goede gezondheids-

toestand heeft. Zij relativeren deze bevinding door te wijzen op de verschillende indicatoren 

die gebruikt worden en het fenomeen van de verschillende perspectieven waarmee naar een 

wijk gekeken wordt. Op landelijk niveau kunnen wijken tot achterstandswijken gerekend 

worden, terwijl ze er in een gemeentelijke vergelijking beter uitkomen. 

3.3.3. Samenvatting 

In de voorgaande paragrafen is uiteengezet, dat in Nederland de laatste jaren veel gegevens 

beschikbaar zijn gekomen over gezondheidsverschillen. Onderzoeken opgezet vanuit de me-

dische benadering van gezondheid hebben veel inzicht geboden in het vóórkomen van ge-

zondheidsverschillen en hoe deze gerelateerd zijn aan sociaal-economische omstandigheden. 

Deze gegevens worden op individueel niveau verzameld en naast de cijfers over ziekten en 

sterfte wordt ook de door mensen zelf ervaren gezondheid hierin meegenomen. De optel-

som van alle individuele gegevens zegt iets over de gezondheid van bepaalde groepen of van 

een land (de volksgezondheid). Gezondheid op wijkniveau vaststellen blijkt lastiger te zijn. 

Het gaat er om op basis van welke variabelen men tot classificaties van een wijk komt. Aan 

die classificatie wordt een gezondheidsniveau toegekend. Voor Den Bosch-Oost geldt dat de 
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wijk door het gebruik van verschillende variabelen de ene keer wel en de andere keer niet als 

een achterstandswijk wordt geclassificeerd. En dat vanuit steekproeven op basis van een wijk 

geen statistisch significante uitkomsten te geven zijn zoals beschreven in hoofdstuk 1. 

Mensen in achterstandsituaties zijn slecht bereikbaar voor onderzoek. Ten Dam en Engbersen 

wijzen nadrukkelijk op het probleem, dat mensen met een laag opleidingsniveau en bijvoor-

beeld dak- en thuislozen moeilijk bereikbaar zijn voor het invullen van vragenlijsten. (Ten Dam, 

1997; Engbersen, 1990) Kikbusch refereert er eveneens aan als ze in het kader van ‘health liter-

acy’ wijst op de verschillen die tussen mensen bestaan in het omgaan met schriftelijk materiaal. 

(Kikbusch, 2001) Toch zijn onderzoeken over de gezondheidssituatie en de ervaren gezondheid 

gebaseerd op schriftelijke vragenlijsten. Voorham beschrijft hoe zij dak- en thuislozen voor 

haar onderzoek bereikt heeft. De respondenten zijn benaderd via de afdelingen van het Leger 

des Heils, waarmee zij contact hebben. Zij werden uitgenodigd in groepsverband en kregen via 

een presentatie met pictogrammen uitleg over de vragen. Het vragenformulier werd ter plekke 

ingevuld zonodig met ondersteuning van hulpverleners. (Voorham, 2006) 

Sociaal-economische gegevens bieden bovendien een beperkt beeld betreffende achterstand. 

Hortulanus wijst erop dat verschillen in sociaal-economische positie slechts een zeer glo-

baal beeld van achterstand bieden. Hij vindt het belangrijker om te weten of mensen maat-

schappelijk en in de privé-sfeer perspectief zien in hun leven en over een niet al te beperkt 

rolrepertoire beschikken. Met andere woorden of ze nog iets te kiezen hebben in hun leven. 

(Duyvendak en Hortulanus, 1999) In een studie op basis van 3000 interviews naar sociaal 

isolement in Nederland concludeert Hortulanus:  

“Het percentage geïsoleerden dat de gezondheid als onvoldoende beschouwd is viermaal zo groot als bij de 

sociaal weerbaren. Een slechtere gezondheidsevaluatie gaat substantieel gepaard met sterkere gevoelens 

van eenzaamheid. Dit geldt ook voor de netwerkomvang, zij het in geringere mate: mensen met kleinere 

netwerken voelen zich eerder ongezond. Dit heeft vooral te maken met een gering potentieel aan gezel-

schapssteun van deze kleine netwerken.” (Hortulanus e.a., 2003; pg.309-310)

Het verklaren van gezondheidsverschillen in relatie tot omgevingsfactoren blijkt een com-

plexe materie te zijn. Over fysieke oorzaken in de omgeving, zoals geluidshinder, luchtver-

ontreiniging, huisvesting, arbeid, verkeersdrukte, zijn verbanden aangetoond voor het meer 

vóórkomen van bepaalde kankers, infectieziekten en verkeersongevallen. (Stronks en Huls-

hof, 2001)  In de ‘social capital’ en gezondheidsstudies in Engeland komen noties naar vo-

ren van relaties tussen sociaal-culturele kenmerken van een buurt en de gezondheid van de 

bewoners, die er wonen. (Swann en Morgan, 2003) Dit is echter een nog haast onontgonnen 

terrein. Het onderzoek naar het bestaan van ‘social capital’ op wijkniveau is complex en 

bovendien is de relatie gezondheid en ‘social capital’ complex. 

Aan de toegankelijkheid en beschikbaarheid van gezondheidsvoorzieningen in achterstands-

wijken is aandacht besteed via extra middelen voor huisartsen in deze gebieden. Mackenbach 

merkt hierover het volgende op:
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“Hoewel deze tegemoetkomingen bedoeld zijn om enige compensatie te bieden voor de extra werkbelasting 

van huisartsen die veel patiënten hebben die in een achterstandssituatie verkeren, staat het totaal beschikba-

re bedrag niet in verhouding tot deze extra werkbelasting, en is ook de verdeelsleutel niet ontwikkeld op grond 

van parameters die rechtstreeks aan deze extra werkbelasting zijn ontleend.” (Mackenbach, 2001; pg. 119)  

Te concluderen is dat in Nederland de afgelopen decennia veel kennis is ontwikkeld over het 

vóórkomen en ontstaan van gezondheidsverschillen. Hoe de diverse intermediaire factoren 

op wijkniveau gezondheid beïnvloeden blijft grotendeels onduidelijk. In een recent Europees 

onderzoek concludeert Mackenbach onder andere het volgende:

“The persistence of large health inequalities in all countries with available data, including countries 

with long-standing social, health care and other policies aimed at creating more equality in welfare, 

underscores the fact that these inequalities must be deeply rooted in the social stratification systems of 

modern societies. It warns against unrealistic expectations of a substantial reduction in health inequa-

lities within a short period of time.” (Mackenbach, 2005; pg. 39) 

Zijn waarschuwing dat sociaal-economische gezondheidsverschillen diep in de samenleving 

geworteld zijn, maakt de oproep om te werken aan het terugdringen ervan op wijkniveau des 

te dringender. Hoewel de wijkkenmerken de slechtere gezondheid niet altijd veroorzaken, 

wonen mensen met een slechtere gezondheid bij elkaar in sommige wijken. Dat heeft wel te 

maken met die wijken, want in deze wijken komen veel van de intermediaire factoren die een 

slechtere gezondheid met zich mee brengen bij elkaar. Hoe de gezondheidsachterstand op 

wijkniveau aan te pakken komt in de volgende paragraaf aan de orde.

De benaderingen van gezondheidsachterstand zijn samengevat voor het theoretische kader:

Tabel 3.4  Theoretisch kader, deel c

Gezondheidsverschillen Individuele gezondheids- Gezondheidsachterstand Gezondheidsachterstand
 achterstand van groepen en wijken op wijkniveau.

3.4.  De wijkaanpak 

In deze paragraaf komt de wijkaanpak aan bod zoals die gestalte krijgt in de eerstelijnszorg 

en specifiek in gezondheidscentra, vervolgens in de wijkgerichte projecten van de gezond-

heidsbevordering en ten slotte de wijkaanpak in het sociaal werk. De eerder beschreven ge-

zondheidsbenaderingen en wijkopvattingen worden gerelateerd aan de wijkaanpak in deze 

drie sectoren. 

3.4.1  De wijkaanpak in de eerstelijnszorg

De professionals in de eerstelijnszorg zijn -zoals eerder aangegeven- vooral op de individuele 

patiënt gericht. In een artikel van het tijdschrift ‘Huisarts en Wetenschap’ vraagt De Bakker 
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zich af hoe ‘community based’ de huisarts werkt. In een cijfermatige berekening toont hij 

aan dat mensen voor het merendeel dicht bij hun huisartsenpraktijk wonen (gemiddeld 2,7 

kilometer) met voor de hand liggende verschillen tussen stad en platteland en een kortere 

afstand als het gaat om gezondheidscentra (2,1 kilometer). De verklaring die hij voor het 

laatste geeft is de centrale ligging van gezondheidscentra en een beleid dat gericht is op wer-

ken voor de wijk. Naar aanleiding van deze cijfers trekt hij de volgende conclusie: 

“Deze cijfers bevestigen het beeld van een kleinschalige, op korte afstand bereikbare huisartsenprak-

tijk. Maar is dat hetzelfde als buurtgericht werken? Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van buurtge-

richt werken als een huisartsenpraktijk zich in grote mate richt op de inwoners van een bepaalde buurt 

en ook de inwoners van een bepaalde buurt zich in belangrijke mate richten op één aanspreekbare 

huisartsenvoorziening in de praktijk.” (De Bakker, 2006; pg. 293)

Dit laatste aspect blijkt wel zo op het platteland te zijn, maar minder in de stad. De cijfers 

wijzen uit dat in sterk verstedelijkte gebieden een huisarts 31% van zijn patiënten binnen het 

postcodegebied van het praktijkadres heeft en dat gemiddeld 11% van de inwoners van dat 

postcodegebied bij de praktijk is ingeschreven.9  Hij legt cijfermatig onderbouwd een vinger 

op een knelpunt voor wijkgericht werken in de eerstelijnszorg, te weten de spreiding van 

patiënten over een groter gebied. Hiermee wordt aan een belangrijke conditie voor wijkge-

richt werken niet voldaan. Zijn conclusie om buurtgericht werken alleen gelijk te stellen aan 

een afstandsmaat en alleen uitgaand van de huisartsen deel ik echter niet. Er is inhoudelijk 

meer te zeggen over wijkgericht werken in de eerstelijnszorg; hierop wordt in deel II en III 

teruggekomen. 

Het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) voert in 1996 

een onderzoek uit naar de ‘kwaliteitskenmerken en de productiecijfers’ van huisartsen. In 

het onderzoeksverslag wordt geconcludeerd dat gezondheidscentra een meerwaarde hebben 

ten opzichte van de mono-disciplinaire samenwerking tussen huisartsen. Gezondheidscen-

tra voldoen in hoge mate aan kwaliteitskenmerken van systematische samenwerking, goede 

service en organisatie. (Ross e.a., 1998)  Ook blijkt uit vergelijkende cijfers dat huisartsen in 

gezondheidscentra minder verwijzen dan huisartsen buiten deze centra. Hierdoor worden 

besparingen in de kosten van de gezondheidszorg gerealiseerd. (Ziekenfondsraad, 1997) In 

een volgend onderzoek van het NIVEL naar 127 duurzame regionale samenwerkingsverban-

den in de zorg (huisartsen, gezondheidscentra, GGZ, Thuiszorg) komt naar voren dat de 

schaalgrootte voor de samenwerking varieert van wijkniveau tot het niveau van een regio met 

300.000 inwoners. Men stelt dat de ideale schaalgrootte voor samenwerking vanuit organisa-

torisch en financieel gezichtspunt een gebied is waarin groepen huisartsen c.q. gezondheids-

centra afspraken maken met een thuiszorginstelling, een GGZ-instelling en een ziekenhuis. 

9   Bij de huisartsen van gezondheidscentrum Samen Beter zijn deze percentages (afgerond) respec-
tievelijk 50% en 30%.
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Over het wijkniveau wordt opgemerkt dat samenwerking op deze schaal nuttig is om de 

uitvoerende zorg af te stemmen op de specifieke behoefte van de wijkpopulatie. (Hackenitz 

e.a., 1999). Een smalle invulling voor wijkgericht werken, maar wel te beschouwen als een van 

de kenmerken voor wijkgericht gezondheidswerk. 

In de afronding van het landelijke Diaboloproject in 2005, waarin gedurende een aantal 

jaren gewerkt is aan samenhangende GGZ-programma’s verscheen een samenwerkings- en 

kwaliteitsmodel voor multidisciplinaire samenwerking. Boer werkt in zijn model de samen-

werkingsindicatoren ‘vorm, proces en inhoud’ uit afgezet op kwaliteitsindicatoren op faci-

litair, communicatief, prestatie en innovatie niveau. Over terugval in de samenwerking zegt 

hij:

“Samenwerkingsverbanden ontstaan vaak op informele basis, doordat hulpverleners elkaar kennen. 

Men start het proces zonder een duidelijke doelstelling. De inhoud vormt veelal het aangrijpingspunt. 

Op zich is dat geen probleem, ware het niet dat bijvoorbeeld de praktijk van gezondheidscentra in de 

afgelopen decennia bewezen heeft dat bij onvoldoende aandacht voor de vorm en het proces na verloop 

van tijd deze goedwillende samenwerking inzakt.” (Boer, 2005; pg. 20)

Hij waarschuwt voor de devaluatie van de samenwerking tot een verzamelgebouw van hulp-

verleners. Hij schetst eveneens het scenario wanneer vanuit de vorm gestart wordt op basis 

van financiële prikkels van zorgverzekeraars met een mooi gebouw alleen om elkaar te ont-

moeten tijdens de koffiepauze. Een ander scenario is een goed lopend samenwerkingsver-

band, waar het nieuwe vanaf gaat en de beroepskrachten zich laten leiden door de waan van 

de dag en de vanzelfsprekende samenwerkingsroutines kwijt raken. Hij pleit ervoor om blij-

vend aandacht te hebben voor het proces van samenwerking. Ook dit is een aandachtspunt 

voor het wijkgezondheidswerk.

Plochg neemt eveneens de geïntegreerde zorg als onderwerp van zijn studie, maar maakt 

hierbij een koppeling naar gemeenschapsgerichte zorg. Hij definieert in zijn studie ‘com-

munity based’ als volgt:

“Community based care features a health system, which is based upon and driven by community health 

needs. Moreover, it is tailored to the health beliefs, preferences and societal values of that community 

and assures a certain level of ‘community participation.” (Plochg, 2006; pg. 34) 

Hij komt tot de conclusie dat ‘community based integrated care’ een strategie is voor een 

gezamenlijke doeloriëntatie van de verschillende actoren in de gezondheidszorg, die kan lei-

den tot een kwalitatieve verbetering van de zorg. Hij komt tevens tot de conclusie dat een op 

de vragen van de bevolking gericht samenhangend zorgaanbod niet gerealiseerd kan worden 

door een zelfregulerend netwerk van concurrerende zorgaanbieders. Hij pleit voor een conti-

nue dialoog tussen de partijen om elkaars drijfveren en (on)mogelijkheden te leren kennen. 

Hij werkt de continue dialoog uit naar de zorgaanbieders, beleidsmakers en financiers en 

niet naar de inwoners van de ‘community.’ De continue dialoog tussen de zorgaanbieders, 

beleidsmakers en financiers zoals Plochg bepleit is een voorwaarde voor geïntegreerde zorg; 

zonder een continue dialoog met de inwoners is er echter geen ‘community based care’ naar 
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mijn mening. Een volgend kenmerk voor het wijkgericht werken is de continue dialoog tus-

sen alle partijen inclusief de bewoners. 

De wijkaanpak en het leren kennen van een wijk is een punt van aandacht in het gezond-

heidscentrum Botermarkt te Gent en bij gezondheidscentrum Venserpolder te Amsterdam.  

Het gezondheidscentrum in een achterstandswijk te Gent heeft methodes ontwikkeld hoe 

een wijk te leren kennen en hoe de dialoog met bewoners gestructureerd vorm te geven. Zij 

gebruiken het COPC-model (Community Oriented Primary Care model) dat ontwikkeld is 

in de Verenigde Staten en gebruikt kan worden voor een systematische interventie in een 

wijk. Om succesvolle interventies te kunnen ontwikkelen is het nodig om de populatie goed 

te kennen. Zij refereren hierbij aan Weingarten, die de volgende indeling maakt:

Community: gezondheidskenmerken;

Community: kenmerken en opvattingen van de verschillende groepen;

Community: ondersteunende netwerken van professionele en informele zorg. 

(Wijkgezondheidscentrum Botermarkt, 1998) 

De eerstelijns gezondheidswerkers sporen de gegevens op via signalen uit de praktijk, maken 

secundaire analyses van bestaande gegevensbestanden van gemeenten en GGD en eigen kwa-

litatieve en kwantitatieve gegevensverzameling via interviews, enquêtes en registraties. Bij de 

ontwikkeling van interventieprogramma’s op basis van deze gegevens is het bereiken en be-

trekken van de doelgroep een belangrijk element. In de uitvoering passen zij de ‘geïntegreerde 

basisschakel’ methodiek toe zoals ontwikkeld in de armoedebestrijding. (Hellinckx e.a., 1991 

en 1992)  Met deze instrumenten werkt het gezondheidscentrum aan een geïntegreerde aan-

pak op wijkniveau, aan verbetering van toegankelijkheid van de zorg en aan een emanciperen-

de zorg die aansluit bij waarden, normen, mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep. 

Gezondheidscentrum Venserpolder is een gezondheidscentrum in een achterstandswijk van 

Amsterdam Zuidoost. In 2003 is men van start gegaan met een nieuw concept binnen het ge-

zondheidscentrum voor patiënten die kampen met overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, 

spanningen en moeheid. Het programma dat ontwikkeld is heet ‘Big!Move’ en probeert mensen 

in een groep aan het bewegen te krijgen op een manier, waar ze plezier in hebben. Ten grond-

slag aan het project ligt de opvatting dat de huisarts en andere hulpverleners te vaak uitgaan 

van ziekte en risicofactoren in plaats van de gezondheid en groei van de deelnemers. Pijlers zijn 

plezier, groei in autonomie, interactie en continuïteit. Gezondheidscentrum Venserpolder ont-

wikkelt zich hiermee tot een GG/ZZ centrum (gezond gedrag/ziekte en zorg). De GG-kant van 

de organisatie gaat uit van de gezondheidstoestand van de mens. De ZZ-kant van de organisatie 

biedt de ziekenzorg zoals bekend in de eerste lijn. Voor de GG-kant werkt men samen met andere 

instellingen en organisaties in de wijk. (Overgoor, 2003; De Feijter, 2005) Zij pleiten voor een 

lokaal communicatiesysteem dat intensieve communicatie over en weer tussen alle hulpverleners 

inclusief de deelnemers mogelijk maakt. (Duiveman, 2006)
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In een eerder onderzoek gedaan naar de positie en rol van gezondheidscentra in achter-

standswijken kwam een hier nog niet genoemd criterium aan bod te weten de herkenbaar-

heid van de voorziening:

“Kenmerkend voor de gezondheidscentra in achterstandswijken is de nabijheid, de zichtbare aanwezig-

heid van een ruimtelijk oriëntatiepunt voor de patiënten en wijkbewoners.[…] De fysieke aanwezig-

heid en herkenbaarheid van een wijkgebouw bewerkstelligt toegankelijkheid van de zorg in een achter-

standswijk.” (Paes, 1999; pg.84)

In de eerstelijnszorg bestaat weinig theorievorming over wijkgericht werken. Uit de voor-

gaande bij elkaar gesprokkelde voorbeelden zijn de volgende kenmerken gedestilleerd:

-

ling;

toegankelijkheid van de zorg en 

een emanciperende zorg die aansluit bij waarden, normen, mogelijkheden en beperkingen 

van de doelgroep; 

dialoog tussen alle partijen inclusief de bewoners;

-

ciperende activiteiten, waar ze plezier aan beleven;

-

king van de gezonde kant via gezondheidsbevordering;

3.4.2. De wijkaanpak in de gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering is het terrein van de GGDen die een traditie hebben om te werken 

met planmatig opgezette kortdurende projecten, met statistische gegevens als basis en meet-

bare beoogde effecten. In het wijkgericht werken aan het terugdringen van gezondheids-

verschillen blijkt dit lastig te zijn. Men is nog op zoek naar een onderzoeksmethode die de 

kloof overbrugt tussen ‘community based interventions’ en ‘epidemiological standards of 

evaluation research’. (GGD Rotterdam, 1997)  In een publicatie van het Netwerk Gezonde Ste-

den over wijkgericht werken aan de vermindering van gezondheidsverschillen, stellen Goumans 

en Koornstra dat bestaande onderzoeks- en evaluatietechnieken onvoldoende tegemoet komen 

aan de complexiteit van wijkgericht werken. De directe gezondheidseffecten zijn niet meetbaar 

althans niet op korte termijn. Zij achten de volgende evaluatiedoelen wel haalbaar: 

    - Wat hebben we gedaan en wat wilden we bereiken?

    - Wat hebben we er in gestopt (tijd, mankracht, middelen)?



78 

    - Wat is er gebeurd?

    - Wie deed mee en waarom?

    - Wat zijn de directe (korte termijn) producten?

    - Hoe worden proces en producten gewaardeerd door betrokkenen?

    -  Hoe relateert de output aan vermindering van sociaal-economische gezondheidsverschil-

len?

    - Welk effect is te verwachten en welk effect is beoogd? (Goumans en Koornstra, 1998)

De GGDen vinden het van belang dat in de wijkgerichte aanpak zowel bewoners, profes-

sionals als wetenschappers een rol kunnen spelen in het evaluatieproces. Een belangrijk 

resultaat van wijkgericht werken, vinden zij, is dat al doende een gedeelde basis voor sa-

menwerking tussen wijkbewoners, gemeente en organisaties wordt gecreëerd met duurzame 

resultaten. Toch blijft het moeilijk om dit in de praktijk te brengen. Dit standpunt is helder 

verwoord in een tweetal artikelen naar aanleiding van een eerder genoemd project in Rot-

terdam. De auteurs komen tot de conclusie dat wijkgericht werken betekent: 

“Werken aan en met complexe processen die een eigen dynamiek en tempo hebben. Het is een con-

glomeraat van interventies zoals netwerkontwikkeling, educatieve activiteiten, lokale publiciteit, dis-

cussiegroepen, trainingen en scholingen. Het startmoment is enigszins arbitrair omdat er nooit een 

duidelijk nulmoment is. Wijkgericht werken aan gezondheidsbevordering als vertaling van community 

interventions moet niet naar de letter van de methode worden opgevat. Binnen de deelgemeenten moet 

worden gezocht naar die verbanden waarin de meeste sociale relaties vorm krijgen.” (Voorham e.a., 

2002; pg.435) 

Hiermee geven zij aan dat naast de statistische gegevens meer informatie nodig is over de 

wijze waarop bewoners hun wijkleven organiseren, met wie zij in verbinding staan. De au-

teurs stellen:

“In de meeste gevallen zal dat niet de wijk zijn, maar alle andere vormen van zelforganisatie op etnische 

of religieuze basis die veelal wijkoverstijgend zijn. Als strategie zou het getypeerd kunnen worden als een 

doelgroepspecifieke, deelgemeentelijke benadering.” (Voorham e.a., 2002; pg.435)

Het is de vraag of deze strategie niet opnieuw op grenzen stuit indien men vasthoudt aan 

dezelfde opzet van een planmatig ingezette verandering. Deze aanpak zal evenmin passen bij 

de complexe processen in een community gebaseerd op etnische of religieuze benadering. De 

Haes en Vaandrager concluderen dat projecten vooral kans van slagen hebben indien ze in een 

brede context worden ingebed, niet te beperkt gericht op gezond gedrag zijn, maar ook op ver-

anderingen in de woon- en leefomgeving. Tevens zijn kleinschalige en nabije werkvormen nodig 

om invulling te geven aan empowerment alsook samenwerking met intermediaire personen om 

bepaalde groepen in de wijken te bereiken. Bij alle elementen geven ze aan dat het lange termijn 

inzet vraagt. (De Haes en Vaandrager, 2001)
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De Goeij en Van Kasteren gaan nog een stap verder. Zij zeggen dat het vaste werkmodel van 

planning in een groot aantal situaties losgelaten moet worden en dat er meer ruimte en tijd 

genomen moet worden om aan te sluiten bij wat mensen ervaren en beleven. Durven om 

samen met groepen bewoners een proces aan te gaan van collectief leren, niet werken vanach-

ter de teken- of studeertafel. (De Goeij en Van Kasteren, 2001) Zij refereren bij deze aanpak 

aan de chaostheorie, die aansluit bij hedendaagse theorieën over het boeken van resultaten 

in complexe omgevingen. Relaties in een complex systeem zijn flexibel en niet hiërarchisch. 

De interacties zijn noch simpel, noch voorspelbaar. Chaos is een manier om het gedrag van 

systemen te beschrijven die schijnbaar willekeurig zijn, maar feitelijk consistent als je er op 

de juiste manier naar kijkt. Belangrijk in deze aanpak is het starten van een proces en het 

vinden van de juiste verleidingen. (Burton, 2002)

Niet alleen in Nederland zoekt de gezondheidsbevordering naar een betere invulling van de 

wijkgerichte aanpak. In internationale literatuur over ‘social capital and health’ en ‘health 

promotion at the community level’ wordt eveneens  de nadruk gelegd op de duurzaamheid  

bij de wijkaanpak en de samenwerking met de gezondheidszorg en het sociaal werk. (Saan 

en De Haes, 2005) 

Hoe denkt het sociaal werk over ‘community development practise’, over het kennen van 

een wijk en de mogelijkheden en grenzen van de wijkaanpak? Hierover gaat de volgende 

paragraaf.

3.4.3. De wijkaanpak in het sociaal werk

De huidige aandacht voor de wijkaanpak wordt door het sociaal werk en vooral het opbouw-

werk met enige reserve begroet. Het vaktijdschrift MO-Samenlevingsopbouw waarschuwt 

voor de al te enthousiaste bestuurders, die denken blijvende oplossingen te kunnen vinden 

voor de hardnekkige sociale problemen door een invasie van tal van voorzieningen en pro-

fessionals in de wijken te organiseren. (LCO, 1997)  Duyvendak plaats in zijn bijdrage aan 

de discussie over het wijkgerichte werken enkele kanttekeningen. Hij pleit er voor om steeds 

goed te kijken naar de verhouding tussen plek en probleem. Waarom cumuleren problemen 

in bepaalde wijken? Waarom wonen mensen met veel problemen in een paar wijken bij el-

kaar? Is de wijk de oorzaak van de problemen? Hij vraagt zich af of de huidige keuze voor de 

wijkaanpak niet te maken heeft met de onkunde om te gaan met de grote verschillen tussen 

groepen in de samenleving. (Duyvendak, 1993) Oplossingen liggen niet alleen in de wijk. Een 

wijkaanpak mag niet ten koste gaan van aandacht voor de verschillen binnen de wijk. Werken 

aan een verbetering van problemen in een wijk, werken aan versterking van onderlinge con-

tacten om schakels naar de samenleving te herstellen zijn slechts onderdeel van de aanpak 

van achterstandsproblematiek. Duyvendak schetst de contouren van een gedifferentieerde 

aanpak. Wijkgericht werken om mensen te bereiken en contacten te herstellen. De wijk is een 

instrument om een basis te leggen voor de opbouw van een bestaan voor gemarginaliseer-
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den. Naar zijn mening zijn wijkoverstijgende strategieën nodig voor de aanpak van armoede, 

werkloosheid, belangenbehartiging en verbetering van volkshuisvesting. Duyvendak wijst op 

de talloze overleggen op wijkniveau, waarbij de inzet van de deelnemers nogal eens uiteen 

loopt. De een wil meer klantvriendelijkheid, de ander hamert op democratisering, de derde 

op probleempreventie en de vierde op nieuwe bondgenoten in de gezamenlijke aanpak van 

problemen. Men dient zich volgens hem de vraag te stellen wat men eigenlijk bedoelt met 

wijkgericht werken. (Duyvendak en Veldboer, 2001, pg. 16)

Lange tijd was gezondheid niet in beeld bij het sociaal werk; welzijnswerk, gezondheidsbevor-

dering en gezondheidszorg waren gescheiden beleidsterreinen met gescheiden geldstromen. 

Eind jaren negentig start het ‘Heel de buurt’-project, waarin gezondheid wel nadrukkelijk 

wordt opgenomen. Het is een door het ministerie van VWS landelijk gefinancierd project, dat 

in wijken van 8 steden wordt uitgevoerd. Centraal in dit project staat hoe bewoners een plek te 

geven in en voor de buurt. In het project wordt gesteld dat relaties tussen actoren zich kunnen 

ontwikkelen tot vermogen, tot ‘kapitaal’ als de formele en informele infrastructuur bij elkaar 

betrokken raken. Het gaat hierbij om de interacties tussen bewoners, tussen bewoners en lo-

kale instituties evenals om de netwerken tussen buurtkaders en externe actoren en instituties. 

Enerzijds gaat het om ‘bonding’ (binden), anderzijds om ‘bridging’ (verbinden), begrippen die 

voortkomen uit de ‘social capital’ theorieën. Sterke banden in groepen en tussen groepsleden 

(bijvoorbeeld jongerengroepen of etnische groepen) bieden vertrouwen en vertrouwdheid: het 

kennen van de codes, het hebben van een zekere gedeelde geschiedenis. Deze banden bestaan 

ook in een buurt. Buurtbewoners weten wat ze van en in hun buurt kunnen verwachten; er 

is een bepaalde voorspelbaarheid van gedrag. Op basis van deze banden kunnen mensen en 

buurten stappen zetten naar nieuwe verbindingen. Verbindingen tussen verschillende groepen, 

tussen bewoners van verschillende buurten, tussen verschillende sociale klassen, tussen bewo-

ners en instituties. Verbindingen zijn minder sterk dan banden, maar bieden de mogelijkheid 

tot het aangaan van nieuwe contacten en het versterken en verbeteren van posities. Essentieel 

is om naast de institutionele infrastructuur de processen in buurten en wijk te kennen: proces-

sen, waarin nieuwe netwerken, nieuwe probleemdefinities en nieuwe oplossingsrichtingen ont-

staan en weer verdwijnen: een organische sociale infrastructuur. (Raspe en Foolen, 2003) Het 

is echter de vraag of de hier voorgestane verbindingen via instituties verlopen of via de mensen 

werkzaam in die instituties. Daar wordt weinig aandacht aan besteed. 

De kennis vanuit het sociaal werk over wijkgericht werken is als volgt samen te vatten:

Voor het werken aan bepaalde problemen bieden de grenzen van een wijk een kader voor de 

inzet van middelen ter realisering van een complex doel. De wijk is het beginpunt van waar-

uit men kan samenwerken in grotere verbanden. In een wijk zijn meerdere buurten.

In een wijk vinden activiteiten plaats: wijkbewoners en niet-wijkbewoners zijn betrokken bij 
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het leveren en gebruiken van diensten, producten en voorzieningen voor het leven van alle 

dag (winkels, scholen, zorginstellingen, buurthuizen, bedrijven). Bij het gebruik maken van 

deze voorzieningen zijn er toevallige ontmoetingen tussen wijkbewoners, die een bepaalde 

mate van vertrouwdheid met zich meebrengen. Door deze activiteiten ontstaat sociaal weef-

sel in de wijk.

netwerken en verbanden
Kerngezinnen, uitgebreide familieverbanden (traditionele en nieuwe ‘samengestelde’ gezin-

nen en families), vrienden, buren en informele zelfhulpnetwerken vormen belangrijke peilers 

in het leven van alledag van een wijk (bonding). Zij zijn een bron voor het organisch ontstaan 

van nieuwe netwerken en activiteiten.  

De wijk biedt toegang tot instellingen en organisaties, die wat betreft onderwijs, werk, re-

creatie, zorg en dienstverlening op verschillende schaalgroottes opereren. Deze organisatie-

structuren voorzien in verbindingen tussen wijken en de bredere samenleving. In hoeverre 

deze instellingen en organisaties toegankelijk zijn voor alle bewoners en specifiek voor bewo-

ners met een slechte gezondheid behoeft speciaal aandacht. Bewoners gaan geen verbinding 

aan met een institutie, maar met de personen die werkzaam zijn binnen de instituties. Deze 

verbinding is voor kwetsbare mensen een opstap om in verbinding (bridging) te treden met 

instituties, organisaties en de brede samenleving. Voor wijkgericht werken van instellingen 

en organisaties is van belang dat zij kiezen voor een bepaald gebied.

Inwoners kunnen zich identificeren met een wijk. Belangrijke gegevenheden hierbij zijn: de 

historie van een wijk, herkenbaarheid en aanwezigheid van formele en informele netwer-

ken. Er zijn tegelijkertijd conflicterende en verbindende factoren in een wijk. Wijken hebben 

een bepaalde reputatie. Ze zijn beladen met een collectief gevormde betekenis, die in de tijd 

wordt overgedragen en niet zomaar ingewisseld kan worden voor een nieuwe werkelijkheid. 

Deze wijkprocessen zijn niet van buitenaf op te leggen. 

Bovenstaande kenmerken hebben betekenis op twee niveaus: het structureel organisatori-

sche en het relationele niveau. Op het ene niveau is de wijk te beschouwen als een plek waar 

organisaties, instellingen en voorzieningen opereren. Op het andere niveau zijn er in de wijk 

gemeenschappen van individuen en groepen, die relaties hebben met elkaar. Een wijkge-

richte werkwijze grijpt in op beide niveaus. 

In de wijkaanpak van het welzijns- en opbouwwerk is de gerichtheid op gezondheid onder-

deel van de ‘bredere context van de sociale omgeving’. De sociale omgevingsbenadering van 

gezondheid is het uitgangspunt en de wijk wordt benaderd als een community. Er is weinig 

traditie in onderzoek dat effecten meet. In een review van wijkprojecten uitgevoerd door het Ver-

wey-Jonker Instituut in 2003 blijken er vooral beschrijvende onderzoeken van wijkprojecten te 

zijn en geen onderzoeken, die de effecten over enkele jaren bekijken. De schrijvers waarschuwen 

ervoor dat indien de effecten niet aangetoond gaan worden, de wijkaanpak geen lang leven be-
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schoren zal zijn in ‘de huidige afrekencultuur’. Zij pleiten voor goed onderbouwde onderzoeken die 

veranderingen op wijkniveau in de loop van de tijd aantonen of onderzoeken die vergelijkingen 

tussen wijken bevatten. Zij geven hiervan voorbeelden zoals onderzoek naar versterking van soci-

ale relaties en cohesie op basis van cohesie/participatieladders, relatieonderzoeken en onderzoek 

naar vergroting van zelfwerkzaamheid door het meten van de mate van participatie en trendma-

tig onderzoek. Zij merken hierbij het volgende op:

“Aan betere onderzoeken heb je echter niet zoveel als de ontwikkelde kennis niet gaat functioneren in 

de praktijk. Dit vergt om te beginnen een dialoog tussen praktijkmensen en onderzoekers.” (De Boer 

en Peltenburg, 2003)

Hoewel er een verschil in traditie wat betreft onderzoek bestaat, komen het sociaal werk en 

de gezondheidsbevordering tot dezelfde conclusie. Saan en De Haes houden in hun boek 

‘Gezond effect bevorderen’ een pleidooi voor participatief onderzoek:

“Omdat de directe betrokkenheid van alle actoren bij gezondheid uitgangspunt is, ligt het voor de hand 

om extra veel aandacht te besteden aan participatieonderzoek, vooral waar het gaat om community-

projecten […] Participatief onderzoek is belangrijk, omdat het de mensen helpt: het is een vorm van 

empowerment, omdat het betrokkenen helpt te leren door en van het onderzoeken. De kwaliteit van 

het onderzoek neemt toe omdat de vraagstelling dicht bij de behoeften ligt, het gebruik maakt van een 

breed scala van bronnen, en het de relevantie en het gebruik van de onderzoeksresultaten vergroot.” 

(Saan en De Haes, 2005; pg. 195-196)

Ook zij pleiten voor een dialoog tussen onderzoekers en praktijkmensen.

De specifieke vormgeving van de wijkaanpak in de verschillende sectoren wordt aan het the-

oretische kader toegevoegd:

Tabel 3.5 Theoretisch kader, deel d

Wijkaanpak  Toegankelijke  Planmatige Organisch

 basisvoorziening projectaanpak  groeimodel
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3.4.4. De wijkaanpak en empowerment

In de eerder aangehaalde reviews over gezondheidsbevordering en wijkaanpak is herhaal-

delijk empowerment genoemd. Omdat het concept empowerment in Den Bosch-Oost via 

Steenbrink al in 1992 zijn intrede deed en in de kennisontwikkeling in de wijk een rol is gaan 

spelen, wordt hier apart aandacht aan besteed. (Steenbrink, 1992) Steenbrink ziet empower-

ment als een leerproces, een vormingsproces van mensen dat tot doel heeft de zelfsturende 

vermogens van het subject (de mens) te versterken en te vergroten. Om de zelfbeschikking 

over de alledaagse bestaansvoorwaarden (opnieuw) tot stand te brengen. In een proces op 

lange termijn wordt afscheid genomen van de machteloosheid en vindt een heroriëntatie 

plaats van het eigen zelfbeeld in relatie tot macht. Steenbrink volgt Kieffer en onderscheidt 

vier fasen: ‘era of entry’: de start van het proces wordt door een persoonlijke en pijnlijke 

ervaring in gang gezet;  ‘era of advancement’: vooruitgang door herkenning en steun van 

lotgenoten om nieuwe inzichten en vaardigheden op te doen; ‘era of incorporation’: rijping 

van het nieuwe zelfbeeld, integratie van de nieuwe inzichten en vaardigheden;  ‘era of com-

mitment’: maatschappelijke inzet van de nieuwe kwaliteiten. (Kieffer, 1984) In deel III wordt 

in een casus deze aanpak toegepast.

Empowerment is een begrip dat in de gezondheidsbevordering en in de vrouwenhulpverle-

ning opgepakt wordt. In een studie naar feministische hulpverlening en humanistisch raads-

werk onderzoekt Jacobs  empowerment vanuit de centrale waarden van drie stromingen in de 

feministische hulpverlening: autonomie in de politieke stroming (het gelijkheidfeminisme), 

connectie of relatie in de cultuurkritische stroming (het verschilfeminisme) en diversiteit in 

de postmoderne stroming (het differentiefeminisme). De laatste stroming kenmerkt zich 

door de paradox dat taal en lichaam aangrijpingspunten van onderdrukking zijn én van 

kracht en verzet. Empowerment is volgens Jacobs een geschikt denk- en handelingskader in 

de hulpverlening aan uiteenlopende groepen vrouwen en mannen. (Jacobs, 2001) Saan en De 

Haes werken empowerment in de drie dimensies persoonlijk, interpersoonlijk/collectief en 

maatschappelijk/politiek uit in een schema. (zie tabel 3.6)

De uitleg van Steenbrink is op het individu gericht maar geeft in de vier onderscheiden fasen 

een plek aan de maatschappelijke omgeving. Jacobs kiest een route die vooral leidt tot een 

proces dat zich afspeelt in de hulpverleningsrelatie. Duyvendak wijst op een ander aspect 

van empowerment en legt daarmee de relatie naar sociale cohesie. Hij vindt empowerment 

interessant omdat het een ruimer begrip is dan de Nederlandse termen zelfbeschikking of 

zelfredzaamheid. Empowerment geeft aan de ene kant aan dat je macht bij mensen zelf legt, 

maar tegelijkertijd dat mensen daarbij geholpen moeten worden. Volgens Duyvendak over-

heerste jarenlang in het beleid een radicaal liberale opvatting over autonomie: dat je zo los 

mogelijk moet staan van sociale verbanden. Hij benadrukt dat je juist dankzij sociale verban-

den sterk kan worden. (Duyvendak, 1997)
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Tabel 3.6 Niveaus van empowerment (Saan en De Haes, 2005)

                        Dimensies 

Kernbegrippen  Persoonlijk Interpersoonlijk/collectief Maatschappelijk/politiek

Kennis/inzicht Zelfinzicht, zelfkennis Collectieve kennis en Politiek inzicht

 Inclusief bewustzijn inzicht  Inzicht in maatschap-

 van verinnerlijkte  Delen van verhalen; pelijke besluitvormings-

 maatschappelijke beel-  ‘eigen stem’ ontwikkelen processen; inzicht in

 den en opvattingen als groep  de werking van cultu-

    rele beelden, waarden

    en normen

Zeggenschap/autonomie Persoonlijk effectief  Collectief en responsief Politiek handelen

 handelen handelen  Participatie in maat-

 (Gevoel van) controle  Verantwoordelijk en schappelijke besluit-

 en zeggenschap over  betrokken handelen vormingsprocessen;

 eigen leven samen met anderen invloed op culturele

    beelden, waarden en

     normen

Erkenning Zelferkenning Erkenning door  Maatschappleijke

 Gevoel van eigen- anderen  erkenning

 waarde, zelfver- Zich gezien weten  Wetgeving die

 trouwen en zelfrespect   sociale uitsluiting en 

    discriminatie tegengaat; 

    volwaardig burger-

    schap en recht op 

    verschil

Aan het theoretisch kader worden deze dimensies van empowerment toegevoegd:

Empowerment Zelfinzicht, persoonlijk  Collectieve kennis, collectief Politiek inzicht en

 effectief handelen en  responsief handelen en handelen en  

 zelferkenning erkenning door anderen maatschappelijke 

   erkenning
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3.5.  Samenvatting

Iedere benadering van het begrip gezondheid werpt een licht op bepaalde aspecten en laat 

andere onderbelicht. Het begrip ‘gezondheid’ gaat in de maatschappelijk dominante medi-

sche benadering om het individu en staat voornamelijk in relatie tot pathologie; tot gebrek, 

tot beschadiging, tot overbelasting. De focus ligt op de behandelbaarheid door professionals. 

Refererend aan de definitie van de WHO blijft ‘social well-being’ onderbelicht en beschouwt 

men gezondheid vooral als het ontbreken van ziekten en gebreken. De leefstijlbenadering 

legt de focus op wat mensen zelf kunnen doen en leren om gezond te blijven. Hoewel er in de 

loop der jaren meer aandacht komt voor verschillen tussen mensen en voor de beïnvloeding 

van de omgeving van de persoon blijft het ijkpunt op welke manier mensen zelf vorm geven 

aan hun gezondheid. De sociale omgevingsbenadering legt de focus op het totale systeem 

waarin een mens zich beweegt en beschouwt gezondheid als positieve kracht in het in bewe-

ging houden van het systeem. Gezondheid is een relatief begrip in relatie tot andere krachten 

en krijgt vorm in de relaties tussen mensen en hun omgeving. In deze benadering komt de 

klassieke WHO-definitie het meest tot zijn recht. De ethische benadering van gezondheid is 

in alle drie de benaderingswijzen terug te zien, maar legt verschillende accenten. Sommige 

ethici benadrukken de rechten en autonomie van het individu en verzetten zich tegen alle 

vormen van moraliserende inperking van de individuele vrijheid en persoonlijke ontplooi-

ing. Anderen exploreren rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en de betekenis van 

de zorgrelaties voor de samenleving. 

In sociaal-economisch zwakke wijken wonen mensen met een slechtere gezondheid dan 

gemiddeld. Dit is door onderzoek aangetoond. De gezondheid op wijkniveau vast stellen 

blijkt lastiger te zijn. Het gaat er om op basis van welke variabelen men tot classificaties van 

een wijk komt. Aan deze classificatie wordt een gezondheidsniveau toegekend. Het verkla-

ren van gezondheidsverschillen in relatie tot omgevingsfactoren blijkt een complexe materie 

te zijn. Over fysieke oorzaken in de omgeving, zoals geluidshinder, luchtverontreiniging, 

huisvesting, arbeid, verkeersdrukte, zijn verbanden aangetoond voor het meer vóórkomen 

van bepaalde kankers, infectieziekten en verkeersongevallen. (Stronks en Hulshof, 2001)  In 

de ‘social capital en gezondheid’ studies in Engeland komen noties naar voren van relaties 

tussen sociaal-culturele kenmerken van een buurt en de gezondheid van de bewoners, die er 

wonen. (Swann en Morgan, 2003)  Dit is echter een nog haast onontgonnen terrein. 

Vanuit verschillende sectoren wordt gewerkt aan het terugdringen van gezondheidsverschil-

len. In sociaal-economisch zwakke wijken zijn mensen vaak georiënteerd op hun wijk. Nood-

gedwongen of vanuit het feit dat ze zich er thuis voelen. De wijk kan voorzien in een bepaalde 

mate van identificatie voor inwoners en als werkterrein voor instellingen en voorzieningen 

fungeren. In de wijkaanpak vanuit de eerstelijns gezondheidszorg staat de medische benade-

ring voorop; ook de economische en ethische kijk is terug te vinden. Kiezen voor de wijkaan-

pak heeft voornamelijk te maken met de noodzaak om een antwoord te hebben op de com-
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plexe problemen die zich aandienen in de praktijken van de hulpverleners. Men hoeft niet 

naar deze problemen op zoek te gaan; die komen in de spreekkamers van de hulpverleners 

naar voren in de contacten met patiënten. In de uitvoering van de wijkaanpak bij de eerste-

lijnszorg ligt de nadruk op de ‘organisatorische wijk’; men is vooral bezig met het inrichten 

van structuren; hierbij kiest men vanuit een economisch perspectief voor grote gebieden: 

grote wijken, stadsdelen of regio’s. De laatste jaren baseert men zich vanuit een economische 

oriëntatie meer en meer op gegevens die men heeft vanuit de eigen praktijkvoeringen of 

vanuit de op geografische gronden beschikbare data. De zorg wordt vraaggericht georgani-

seerd met oog voor de rechten en autonomie van de individuele patiënt zoals vastgelegd in 

de wetgeving. Samenwerkingsverbanden en gezondheidscentra in achterstandswijken zijn 

in hun aanpak gericht op de kleinere schaal van de wijk en verbinden de ‘organisatorische 

wijk’ met de ‘wijk als community’. Zij zoeken aansluiting bij de gezondheidsbevordering en 

het sociaal werk.

In de wijkaanpak vanuit gezondheidsbevordering staat de leefstijlbenadering centraal. Sinds 

de aandacht verschoven is naar het terugdringen van gezondheidsverschillen gebruikt men 

meer de wijkaanpak. Opvallend is de aandacht voor de planmatige opzet van projecten, de 

gerichtheid op het aantonen van effecten en de vele aandacht voor onderzoeksmethoden. 

Dit is een benadering die past bij de geografische wijk (gebaseerd op de beschikbare ge-

gevens), maar met de intenties die passen bij een organisatorische wijk (intersectorale sa-

menwerking) en de wijk als community (participatie en empowerment). De teleurstellingen 

over de uitkomst van de inzet zijn groot in deze sector. Recentelijk is een verschuiving van 

deze planmatige opzet voor kortdurende, beperkte en meetbare projecten te zien naar lan-

ger durende programma’s en oriënteert men zich op de chaostheorie. Met de stap naar de 

chaostheorie maakt men zich los van de gestructureerde planmatige aanpak in de gezond-

heidsbevordering. 

Het sociaal werk heeft veel ervaring met wijkgericht werken, maar kiest slechts sporadisch 

gezondheid als thema. In de wijkaanpak van het welzijns- en opbouwwerk is de gericht-

heid op gezondheid onderdeel van de ‘bredere context van de sociale omgeving’. Men werkt 

op basis van een ‘organische’ ontwikkeling van netwerken, samenwerking en organisatie in 

wijken Hier is bij uitstek de sociale omgevingsbenadering van gezondheid het uitgangspunt 

en de wijk als community. Er is binnen het sociaal werk weinig traditie in onderzoek dat 

effecten meet.

Met het theoretische kader waarin alle voorgaande elementen zijn opgenomen, eindigt dit 

hoofdstuk
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Tabel 3.7 Theoretisch kader totaal

 Medisch Leefstijl Sociale omgeving

Focus Individuen Individuen en groepen Wijkbewoners

Mensopvatting De fysieke mens De lerende mens De mens als sociaal wezen

Gezondheidsopvatting Afwezigheid van  Gezonde leefstijl Interactie tussen fysiek,

 (lichamelijke en psy-  psychisch en sociaal

 chische) ziekte en gebrek   welzijn.

Probleemdefinitie Ziekten/problemen Risicofactoren/ Armoede, eenzaam-

  verslavingen heid, uitsluiting

Domein Gezondheidszorg en  Gezondheids- Gezondheidsbevorde-

 volksgezondheid bevordering ring en sociaal werk

Werkwijze Genezen en verzorgen Voorkómen van  Bevorderen van

  ziekten en vergroten  participatie en sociale

  zelfwerkzaamheid cohesie

Economische invloed Epidemiologische cijfers  Epidemiologische Sociaal-economische

 en kostenberekening van  cijfers en gezond- gegevens en sociaal

 ziekten heidswinst kapitaal

Ethische waarden Zelfbeschikking en recht  Gelijke rechten Gemeenschapszin en

 op goede zorg  en autonomie wederkerigheid

Wijkbenadering Geografisch en  Geografisch en Sociologisch

 organisatorisch sociologisch

Gezondheidsverschillen Individuele gezondheids- Gezondheids- Gezondheidsachterstand  

 achterstand achterstand van  op wijkniveau.

  groepen en wijken

Wijkaanpak Toegankelijke basis- Planmatige Organisch

 voorziening projectaanpak groeimodel

Empowerment Zelfinzicht, persoonlijk  Collectieve kennis Politiek inzicht en

 effectief handelen en  collectief responsief handelen en maat-

 zelferkenning handelen en erkenning  schappelijke erken-

  door anderen ning

Samenvatting Ziekte en zorg Gezond gedrag Sociale steun
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