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9.  DE WERKERS OVER GEZONDHEID

“Gezondheid is voor mij een ruim begrip. Wat ik er onder versta is dat je je psychisch 

lekker voelt en ook lichamelijk lekker voelt. Dat er sociale contacten zijn, dat je 

vrienden hebt, vriendinnen hebt en ook dat je overal voor je voorziening terechtkunt 

waar je ook hoort te zijn met je problemen.” (Divikar, B.6.10)

9.1.   Inleiding

De analyses van de interviews zijn voor een deel in hoofdstuk 8 gepresenteerd. In dit hoofd-

stuk worden de volgende elementen toegevoegd:

-

gers. 

veranderingen registreren de werkers door de jaren heen.

Eerst bespreek ik de verschillende gezondheidsbenaderingen en vervolgens zien we in drie 

casussen uitgewerkt hoe wijkbewoners omgaan met hun gezondheid. Vervolgens ga ik in 

op de in de wijk aanwezige kennis over gezondheidsproblemen en de relatie tussen de wijk 

en gezondheid. Deze relatie is eveneens in drie casussen uitgewerkt. Aan de hand van deze 

elementen zetten we een tweede stap in de verkenning van het wijkgezondheidswerk in Den 

Bosch-Oost ter beantwoording van (delen van) de onderzoeksvragen:

Oost aan het begrip gezondheid, aan wijkgericht werken om gezondheid te verbeteren en 

wat zijn hun onderliggende ideeën? Bereiken zij de sociaal-economisch zwakke groepen? 

9.2.  Omschrijvingen van gezondheid

Op de vraag “Wat betekent gezondheid voor je?” antwoorden sommige respondenten vanuit 

een werkerperspectief, anderen kiezen een abstracte definiëring als eerste invalshoek en de 

meeste van hen reageren in eerste instantie vanuit een persoonlijke beleving. 

Diana, werkzaam bij de GGZ, reageert vanuit een werkerperspectief:

“[ …] gezond zijn is om zo gewoon mogelijk hier in de wijk te wonen, werken, recreëren. En dat heeft 

vaak te maken met de manier waarop je leert omgaan met je beperkingen. […] In principe ben je 

gezond. Je hebt natuurlijk wel te maken met die beperkingen en dat maakt dat je anders met dingen 
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moet leren omgaan. Ik merk dat als je mensen ook zo benadert (…) vaak zeggen bewoners dat ook: 

Ik vind het zo fijn dat je het niet altijd over mijn problemen hebt, over wat ik niet kan. Maar over het 

stukje dat wel gezond is en dat we daar naar kijken.” (Diana, B.4.9)

Een abstracte definiëring van Sandra, die zitting heeft in de cliëntenraad van Samen Beter:

“Nou, dat heeft met een aantal factoren te maken. Dat is zowel je lichamelijke, als je psychische 

welbevinden. Als dat in balans is, is dat oké. En dat je prettig woont […] dat zijn zo de peilers van het 

bestaan. Wonen, je dagbesteding (…) je lichamelijke gezondheidstoestand, je inkomenssituatie, ja als 

dat allemaal een beetje in evenwicht is, dan ben je gezond.” (Sandra, B.6.6)

Gwen, een opbouwwerker, reageert vanuit haar persoonlijke beleving:

“Poeh, ik vind mezelf wel gezond hoewel ik lichamelijke klachten heb. Als je dat kunt hanteren, dan 

denk ik dat je gezond bent. En ik vind ook, een gezond iemand moet in ieder geval in staat zijn om, dat 

noem je dan psychisch gezond, om op een goede manier in zijn leven te staan en daarmee om kunnen 

gaan. Gezondheid is uiteraard enigszins lichamelijk. Als je gehandicapt wordt doordat je alle mogelijk 

kwalen en gebreken hebt, ben je niet gezond. Psychisch geldt dat natuurlijk hetzelfde. Het heeft heel 

erg te maken met hoe gaat een individu daarmee om? Dus dat is heel breed voor mij, dat begrip ge-

zondheid.” (Gwen, B.4.5)

In de beschrijving van gezondheid klinken verschillende benaderingen van gezondheid door. 

In de interviews zijn die beschrijvingen gecodeerd. Voor de codering heb ik soms de woor-

den gebruikt van de respondenten, maar meestal heb ik langere omschrijvingen samengevat. 

Zo hebben de respondenten bijvoorbeeld ‘een gezond lichaam’ en ‘een gezonde balans’ zelf 

gebruikt. De benaming ‘gezond en wel’ is een samenvattende term. De coderingen heb ik 

in 4 categorieën ondergebracht: lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, sociaal-

maatschappelijke gezondheid en een aparte categorie voor de aanwezigheid van zorgvoor-

zieningen. De categorieën zijn gemaakt op basis van de uitspraken van de respondenten. Zij 

spraken over lichamelijke en psychische gezondheid. De categorie sociaal-maatschappelijke 

gezondheid gebruikten zij niet, maar hiermee heb ik de vele benaderingen over de invloed 

van de omgeving samengevat. De indeling sluit aan bij de WHO-definitie over gezondheid, 

die lichamelijke, psychische en sociale aspecten onderscheidt. 
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Tabel 9.1  Benaderingen van gezondheid

Lichamelijke  Psychische Sociaal-maatschappelijke Voorzieningen
gezondheid gezondheid gezondheid 

Gezond lichaam Gezonde balans (kunnen Gezonde relaties Goede gezondheids-

Gezond gedrag  omgaan met beperkingen Gezonde sociaal- voorzieningen in de wijk

(leefstijl) of problemen) maatschappelijke

 Gezond en wel (welzijn,  positie

 geluk en liefde, lekker in  Gezonde bezigheid

 je vel) Sociaal-economische

  positie

Iedereen noemt de lichamelijke benadering van gezondheid, maar altijd in relatie tot de psy-

chische of sociaal-maatschappelijke gezondheid. Lichamelijke gezondheid wordt nogal eens 

aan de gezonde leefstijl gekoppeld:

“Hm, er zouden wel een paar kilo’s af mogen voor mijn gevoel, maar daar moet je toch zelf iets aan 

doen. Maar of ik echt gezond ben? Ik houd niet van veel te veel alcohol. Ik vind alcohol op zijn tijd dat 

moet kunnen. En ik vind ook dat iemand aangeschoten moet kunnen zijn, maar niet alle dagen. Alle 

dagen zat dat vind ik niet gezond. En drugs ja dan zie ik blowen, snuiven en spuiten. […]  Ik vind het 

zelf echt vies, ik vind dat het stinkt en (…) ik vind het niet gezond.” (Laura, B.6.17)

En

“Ook wel fysiek dat ik ( ...) dat speelt natuurlijk een rol, waar ik fysiek toe in staat ben. En ik ben 

fysiek nog tot veel dingen in staat en dat doe ik dan ook, ik fiets veel, wandel veel, sport ook nog wel. En 

ik doe dat niet alleen vanwege de beweging maar ook om je wel te bevinden. Daarvoor moet je op tijd 

ontspannen en relaxen en dat kan ik door middel van wandelen en fietsen.” (Anneke, B.6.4) 

Velen noemen psychische gezondheid in diverse omschrijvingen het belangrijkste. Een ervan: 

“Lichamelijke gezondheid vind ik niet het belangrijkste. […]  Ik vind het belangrijker om (…) er te 

mogen zijn. Om iets te kunnen betekenen voor anderen. […]  Ik vind liefde, laat ik het zo zeggen en 

dan in de grote zin, belangrijker dan gezondheid, want ik weet zeker in een rolstoel dat ik nog gelukkig 

zou kunnen zijn. Maar ik weet zeker dat ik zonder liefde, zonder mensen om me heen en gezond dan 

zou ik ongelukkiger zijn dan wanneer ik ongezond was.” (Lina, B.6.9)

De fysiotherapeut kiest in zijn werk, ook bij psychosomatische klachten de lichamelijke in-

valshoek (“dat is zeg maar de basis”). Hij benadrukt echter het belang van psychische gezond-

heid:

“Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte maar is toch gewoon een gevoel van lichamelijk, jezelf 

lichamelijk redelijk wel vinden, welbevinden. En als je klachten hebt daar toch op een goede manier 

mee om kunnen gaan en vooral ook, nog belangrijker eigenlijk toch gewoon dat je je geestelijk goed 

voelt. Dat je gelukkig bent, in ieder geval regelmatig gelukkig bent. Geestelijk  welbevinden en gelukkig 
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zijn, weegt veel zwaarder dan lichamelijke gezondheid. […] Ziek is iemand die slachtoffer is van (…)  

zijn eigen klachten (…) en helemaal geen manier kan vinden om er mee om te gaan en vooral dus ook 

daarin ongelukkig is of depressief. (…) Het is heel erg nauw verweven natuurlijk, als je je eigen geeste-

lijk goed voelt, voel je je lichamelijk ook vaak beter.” (Chris, B.4.2)

Anderen benadrukken de sociaal-maatschappelijke kant van gezondheid:

“En dat is eigenlijk gezond (…) dat ze een plekje kregen  in de maatschappij  en een gezonde relatie en 

vriendschap en een hobby.” (Annelies, B.4.4)

En

“Op de eerste plaats denk ik, tenminste bij ons soort mensen (...)  als je het financieel kunt redden, 

je hoeft niet rijk te zijn, maar als je het financieel kunt redden, dan voel je je eigen al best gezond.” 

(Anna, B.6.1)

De meeste werkers kiezen bepaalde accenten in de omschrijving die zij geven van gezond-

heid. Toch worden de aspecten lichamelijk, psychisch en sociaal-maatschappelijk ook nogal 

eens in één adem genoemd:

“Ja, gezondheid is voor mij een ruim begrip. Wat ik er onder versta is dat je je psychisch lekker voelt en 

ook lichamelijk lekker voelt. Dat er sociale contacten zijn, dat je vrienden hebt, vriendinnen hebt en 

ook dat je overal voor je voorziening terechtkunt waar je ook hoort te zijn met je problemen.” (Divikar, 

B.6.10)

Goede zorgvoorzieningen in relatie tot gezondheid worden vooral door de allochtone vrij-

willigers genoemd. Heel specifiek of als onderdeel van wat zij onder gezondheid verstaan. 

Mogelijk is de aanwezigheid voor hen minder vanzelfsprekend dan bij autochtonen. Elena, 

die uit Bosnië komt, heeft reuma en heeft lange tijd geen goede behandeling gekregen. In 

haar uitleg over wat gezondheid betekent, legt ze veel nadruk op het feit dat ze vanuit het 

asielzoekerscentrum, waar ze eerst woonde, veel moeite heeft moeten doen om gehoor en 

behandeling voor haar klachten te krijgen:

“Ik voel me zelf proefkonijn. Ik ben ook de laatste jaar achteruit gegaan met mijn lichaam. Ik was niet 

bewust weet ik niet wat er was met mij. Zegt hij gewoon ‘is wel goed is wel beter’. Ik zeg ja dokter, is 

dokter maar ja hij weet het beter dan ik. Ja, ik weet niet zoveel overal van, maar wat ik weet […] is dat 

ik mij  slechter voelde. […] Hij was zo, hij had geen aandacht voor de patiënten. […]   En de nieuwe 

dokter, die is wel goed.” (Elena, B.6.22)

Enkele beroepskrachten merken op dat gezondheid contextafhankelijk is; in Afrika benoem 

je gezondheid anders dan in Nederland. Er bestaat geen absolute definiëring van gezond-

heid:

“Gezond vind ik een genuanceerde term. In Zuid-Afrika, of in Afrika […] moet je een heel andere 

definitie formuleren dan zoals je het hier doet.” (Bram, B.4.1)
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Het totale scala aan gezondheidsbenaderingen van de werkers is opgenomen in het schema-

tische overzicht in bijlage 8. Er blijkt geen relatie te bestaan tussen de sterkste gezondheids-

opvatting, de sector waarin de werkers actief zijn en de wijkbeelden. Uit de SPSS-analyse 

kwamen geen duidelijke clusters naar voren. 

Opvallend is wel, dat in de uitspraken meerdere domeinen van de brede gezondheidsdefinitie 

van de WHO bij iedereen terug te vinden zijn. Zowel bij vrijwilligers als bij de beroepskrach-

ten. We kunnen concluderen, dat de geïnterviewde werkers in Den Bosch-Oost gezondheid 

breed definiëren. Zij leggen verschillende accenten. Alle allochtone vrijwilligers noemen in 

hun omschrijvingen van gezondheid het belang van goede voorzieningen. Anna en Anneke, 

beide oprichters van Samen Beter, hebben aandacht voor de relatie tussen gezondheid en 

armoede, ze benadrukken eveneens het belang van Samen Beter als gezondheidsvoorziening. 

Ook Diana die psychiatrische patiënten die in de wijk wonen begeleidt, noemt de aanwezig-

heid van Samen Beter als een vertrouwde en toegankelijke voorziening belangrijk voor de 

patiënten. Harry beschrijft vanuit een negatieve ervaring met gezondheidscentrum Samen 

Beter het belang van een goede toegankelijke voorziening. Op grond hiervan concludeer 

ik dat gezondheidscentrum Samen Beter een toegankelijke gezondheidsvoorziening wordt 

genoemd door degenen die weten wat het ontbreken ervan betekent. Waarschijnlijk is Samen 

Beter voor anderen een vanzelfsprekende voorziening. 

Bij de beroepskrachten valt op dat degenen die langere tijd werken in de wijk een sterker 

accent leggen op de sociale gezondheidsaspecten en dat degenen die minder lang in de wijk 

werken de psychische component het belangrijkst vinden. Hierin is de verandering terug te 

zien, die Samen Beter door de jaren heen maakte en die beschreven is in deel II. In de beginja-

ren is er een sterke wijkoriëntatie; later beperken de werkzaamheden in het gezondheidscen-

trum zich voornamelijk tot individuele contacten. In de individuele contacten manifesteren 

de sociale relaties en de inbedding in de sociale omgeving zich minder. 

Een dergelijk verschil is niet te constateren bij de vrijwilligers. Meerdere vrijwilligers spreken 

over hun eigen ziektegeschiedenis en ziektebeleving. Zij gaan verschillend om met ernstige of 

chronische ziekten en problemen. Een deel spreekt vooral over de belemmeringen en hoe ze 

hiermee omgaan. Anderen benadrukken hoe ze gebruik maken van ervaringsdeskundigheid 

in de wijkactiviteiten. Voor een derde groep is een ziekte of probleem de aanleiding geweest 

om zich voor anderen te gaan inzetten. Voorbeelden van deze strategieën heb ik als casus uit-

gewerkt in de subparagraaf 9.6.2 om inzicht te geven in de gezondheidsbeleving en gezond-

heidsopvatting van een aantal bewoners in Den Bosch-Oost. In hoofdstuk 10 worden deze 

casussen opnieuw belicht om te ontrafelen hoe zij met hun ziekte en problemen omgaan.
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9.3.  De gezondheid van wijkbewoners

In hoofdstuk 1 zagen we dat de reguliere GGD-onderzoeken in ’s-Hertogenbosch geen infor-

matie bieden op wijkniveau. Wat zeggen de werkers in de interviews over de gezondheid van 

de wijkbewoners? In de interviews maken de beroepskrachten, maar ook vrijwilligers onder-

scheid tussen hun eigen gezondheidssituatie en gezondheidsbenadering en de gezondheid 

van (bepaalde groepen) wijkbewoners. 

Slechts een enkeling vergelijkt zijn eigen situatie direct met die van een (zieke) ander. Henk, 

een vrijwilliger in een buurthuis, zegt over gezondheid het volgende:

“Dit onderwerp duw ik altijd heel ver weg. […] Ik heb een vriend, die heeft (…) kanker, die heeft nog maar 

een half jaar te leven. Ik ben daar naar toe gegaan, maar elke keer als ik daar naar toe ging, dan was ik een 

dag over de zeik. Totdat hij op een gegeven moment tegen mij zei je hoeft niet over de zeik te zijn hoor. Ik ga 

dood, jij toch niet. Nou ik heb het daar verschrikkelijk moeilijk mee gehad. […] Ja, ik vind dat niet eerlijk 

(…) Waarom moet iemand nou zo ziek zijn? Ik vind dat het oneerlijke van het hele leven.” (Henk, B.6.13)

In de beschrijvingen van de beroepskrachten klinkt vooral door, dat de vaardigheden van 

wijkbewoners in het omgaan met ziekte en gezondheid tekort schieten. De coördinator van 

de kinderopvang:

“Nee, het merendeel is niet gezond. Een paar kan je wel gezond noemen, maar heel veel moeten heel 

vaak naar de huisarts. Hebben ook allemaal kleine kwaaltjes en gebreken en die hebben ook […] ook 

altijd iets, altijd […] gezondheid is bij hen wel heel belangrijk. Of waarschijnlijk is het ziek zijn belang-

rijk, want dat geeft aan dat ze het toch niet kunnen of zo.” (Marijke, B.5.4)

De fysiotherapeut:

“Ik zie hoe lager de opleiding over het algemeen hoe minder goed het ziekte-inzicht is bij mensen […] 

ik probeer het wel altijd bij iedereen (…) of tenminste zo veel mogelijk.  Maar ik ken ook mijn grenzen 

en ook de grenzen van mensen.” (Chris, B.4.2)

Een preventiewerker:

“Die wereld van verschil zit hem in de manier van denken. Ik zie […]de houding van het overkomt 

mij.’’ (Wilma, B.5.1)

Een maatschappelijk werker over een multiproblemgezin:

“Die waren over het algemeen zó emotioneel en het was net of die geen grip konden krijgen op een hoop 

dingen en dat ze, omdat ze te emotioneel waren altijd de schuld bij anderen legden. Niet zagen dat ze 

zelf daar natuurlijk ook iets deden, vaak te weinig inzicht.” (Annelies, B.4.4) 

De sociaal-maatschappelijke situatie bepaalt de ziektesituatie en beleving. Sommige vrijwil-

ligers vergelijken hun eigen situatie met die van anderen. Men ziet verschillen en overeen-

komsten afhankelijk van de eigen situatie. Twee voorbeelden hiervan:

“Maar dan heb ik ook makkelijker praten, ik heb een opleiding, ik heb een goed huis, ik heb een goed 

inkomen, gezonde kinderen, […] In vergelijking met veel wijkbewoners die toch (…)  een slechtere 

gezondheid hebben door de leefomstandigheden, inkomen, wonen.” (Sandra, B.6.6)
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En

“Ik denk dat als je iedereen, je hoeft niet rijk te zijn, maar als je gewoon iedereen kunt betalen en dan 

aan het eind van de maand van oh dat kan ik nog wel kopen, want dat heb ik nog wel over. Dan voel 

je je eigen heel wat beter dan dat je de hele maand de eindjes aan elkaar moet knopen. […] Maar als 

iemand het nou een hele tijd niet goed heeft, dan zie je ook dat ze allemaal klachten krijgen.” (Anna, 

B.6.1)

In de beschrijvingen van de gezondheid van wijkbewoners komt de verwevenheid van de 

lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke gezondheidssituatie naar voren. De op-

bouwwerker, die sociale activeringsgesprekken voert, zegt het volgende:

“Wat me wel opgevallen is in die gesprekken is dat mensen uit (…)  bepaalde gezinnen veel meer last 

hebben van hun gezondheid. (…) Ik denk dat er dan ook nog heel veel punten zijn in de rest van hun 

leven die niet goed zitten. […] Dus het gezond zijn op zich kan anders zijn dan de gezondheidsbeleving. 

Ik denk dat daar gewoon het grote verschil zit. Waarom gaan sommige mensen zo ontzettend vaak 

naar een arts toe met iets waarvan je denkt, wat stelt het voor. Een vraag om hulp, aandacht, wat dan 

ook, het gaat niet goed met me.” (Gwen, B.4.5)

De praktijkverpleegkundige die hoofdzakelijk voor chronisch zieken werkt, ziet verschillen 

in hoe wijkbewoners met hun ziekten omgaan: 

“Er zijn mensen die vinden het heel moeilijk te bemerken dat ze beperkingen krijgen, maar er zijn ook 

heel veel mensen die zoiets hebben van: ja, het zal wel, ik geloof het wel, ik zie het wel (…)  Dat zijn 

dan de twee uitersten in feite en daar zit dan nog een hele groep tussenin, die wel met gezondheid bezig 

zijn en misschien niet altijd even bewust, maar die er op zich ook wel wat voor willen doen. […] Maar 

mensen die geen netwerk om zich heen hebben, dat die het moeilijker krijgen dan mensen die wel een 

netwerk om zich heen hebben. […] Maar het hangt ook weer een beetje af van je achtergrond. Wat 

heb je allemaal al meegemaakt in je leven, daar heeft het natuurlijk ook heel veel mee te maken.” 

(Helma, B.4.6)

Bij deze waarnemingen worden vaak bepaalde groepen bewoners genoemd, die kwetsbaar 

zijn en een slechte gezondheid hebben. Beroepskrachten hebben extra aandacht voor hen. 

Voor vrijwilligers geldt dat het de groepen zijn waarmee ze in aanraking komen in wijkac-

tiviteiten of de groepen waarvoor ze specifiek activiteiten ontplooien. In een paar citaten 

worden enkele kwetsbare groepen genoemd. Een maatschappelijk werker zegt over alloch-

tone vrouwen:

“Lichamelijk en geestelijk […]dat is heel nauw met elkaar verweven en vooral bij de allochtone vrou-

wen dan is dat helemaal nauw met elkaar verweven.” (Iris, B.4.8)

En de I/Der, die met psychiatrische patiënten werkt:

“Ja, dat zijn mensen met een psychiatrisch verleden of heden; ook nog mensen die een handicap heb-

ben, allerlei soorten ziektebeelden. Die zijn hier in de wijk komen wonen. Die hebben in principe altijd 

in een instelling gewoond, maar ja daar mochten ze niet zo veel en nou mogen ze meer zich zelf zijn. 

Ze kunnen bij ons hun verhaal kwijt. Wij luisteren (…)  we proberen die mensen te helpen (…)  acti-
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viteiten aan te bieden als ze dat willen […]  nou in het begin van het Trefpunt heb ik dus gemerkt hoe 

moeizaam dat gaat dat mensen onmondig zijn, onmondig gehouden werden. Dat is nou niet meer.” 

(Theresa, B.5.2)

Of een huisarts over vluchtelingen:

“Ze hebben voor hun leven moeten vrezen of zijn ernstig gemarteld. Zij zijn absoluut angstig […] veel 

psychosomatische klachten, veel hoofdpijn klachten, ook veel angsten door (…) eenzaamheid, geen 

wortels hebben hier […] oorlogen meegemaakt […] op het slagveld mensen zien dood gaan. Niets 

kunnen doen en dat machteloze gevoel.” (Bram, B.4.1)

De verschillen die de werkers waarnemen tussen hun eigen gezondheid en die van wijkbewo-

ners hebben te maken met de verschillende sociaal-economische positie én met de geringere 

vaardigheden van wijkbewoners. Bij dit laatste ligt een relatie naar het accent dat de werkers 

leggen op de psychische gezondheid. In de omschrijvingen van psychische gezondheid be-

nadrukken zij het belang van je goed  voelen ondanks lichamelijke ziekten en gebreken. 

Dat vinden zij zelf belangrijk, maar zo kijken zij ook naar anderen. Ook de invloed van de 

sociaal-economische omstandigheden en financiële en maatschappelijke mogelijkheden van 

wijkbewoners speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van wijkbewoners. De verweven-

heid van lichamelijke gebreken, ongezonde omstandigheden en weinig vaardigheden wordt 

met vele voorbeelden verwoord. 

De brede definitie van gezondheid en de vele aanknopingspunten komen overduidelijk naar 

voren in de interviews. Niet alleen de medische beroepskrachten hebben met de gezondheid 

van wijkbewoners te maken, maar ook de opbouwwerker, de coördinator van de kinderop-

vang en de vrijwilliger in het buurthuis. De werkers refereren in hun omschrijvingen vooral 

aan wijkbewoners met een slechte gezondheid. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de 

oriëntatie op wijkbewoners die met klachten en problemen bij hen komen of omdat zij in 

activiteiten te maken hebben met vooral de kwetsbare groepen in de wijk.

De meeste werkers benoemen specifieke groepen wijkbewoners. Ziekte en gezondheid zijn 

geen abstracties, maar worden verbonden aan personen. Het gaat in de verhalen niet over 

aantallen, maar over mensen en groepen mensen. Al deze kwetsbare groepen, waaraan de 

werkers refereren, zijn in de schematische overzichten in bijlage 8 opgenomen. Een uitzon-

dering hierop is de GGD-preventiewerker, die nog maar kort in de wijk werkt en wel refereert 

aan de kennis die zij heeft vanuit cijfers over de gezondheidssituatie van mensen. Ook een 

van de opbouwwerkers die in zijn werk vooral gericht is op buurtcomités en woonomgeving, 

noemt geen specifieke groepen. Hij benoemt wel de invloed van de fysieke omgeving (verkeer 

en groenvoorzieningen) op de gezondheid van mensen. In de volgende paragraaf wordt inge-

gaan op de invloed van de omgeving.

Bij de vrijwilligers, die zelf tot een kwetsbare groep behoren (of behoorden) valt op dat ze 

zich pas als een ‘kwetsbare groep’ beschouwen nadat ze zich voor hun lotgenoten zijn gaan 

inzetten. Bijvoorbeeld mantelzorgers, mishandelde vrouwen, psychiatrische patiënten, ge-

handicapten of chronisch zieken. In hoofdstuk 10 ga ik hier nader op in.
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9.4. De invloed van de omgeving op gezondheid

De werkers vinden dat omgevingsfactoren van invloed zijn op gezondheid zo blijkt uit de 

definities. Welke omgevingsfactoren vinden zij belangrijk en in hoeverre zijn veranderingen 

in de wijk van invloed op de gezondheid van wijkbewoners? De meeste veranderingen die zij 

melden zijn algemene maatschappelijke veranderingen, die merkbaar zijn in de wijk. Som-

migen kijken naar de gevolgen voor de individuele wijkbewoners; anderen kijken naar ver-

anderingen op wijkniveau. Over een aantal veranderingen bestaat overeenstemming; maar 

er zijn ook veranderingen, waarover tegenstrijdige meningen bestaan. Deze veranderingen 

komen per thema aan bod in de eerste subparagraaf. Sommige werkers melden heel speci-

fieke veranderingen in de wijk, zoals de gevolgen van herinrichting. Deze verandering komt 

in een aparte paragraaf aan de orde.

 

9.4.1.   Veranderingen onder invloed van algemene maatschappelijke  
ontwikkelingen

De patiëntenbeweging heeft zich vanaf eind jaren tachtig krachtig ontwikkeld en de rechten 

van patiënten zijn in een aantal wetten geregeld. In de historische reconstructie is beschreven 

dat gezondheidscentrum Samen Beter patiënten op allerlei manieren actief betrekt bij het 

gezondheidscentrum. De huisartsen en de assistentes bemerken echter ook een lastige kant 

van het mondiger en kritischer worden van patiënten. Sommige patiënten laten soms op een 

erg onplezierige manier hun rechten gelden. Een van de huisartsen refereert hieraan:

“Hoe zij op een gegeven moment hun rechten opeisen bijvoorbeeld. […] Dat vind ik een ontwikkeling 

[…] Het lijkt er steeds meer op dat mensen hun rechten eisen en hun plichten kwijt zijn.” (Bram, 

B.4.1)

De andere huisarts benoemt de afhankelijke opstelling van patiënten, die toegenomen is in 

combinatie met een houding, dat zij geen ongemak dulden in hun leven:

“Wat je nu heel veel ziet is dat mensen […] pijn gauw doorvertalen naar heel ernstige dingen. Mensen 

maken zich daar veel eerder ongerust over. […] Dat kom je heel veel tegen […] Die zoeken heel wei-

nig eigen oplossingen en willen graag dat ongemakken heel snel verholpen worden door de huisarts.” 

(Emiel, B.4.7)

Anderen noemen dat wijkbewoners meer zelfvertrouwen of kennis en inzicht hebben gekregen: 

“Je ging meer naar je eigen lichaam luisteren, dat je denkt (…) het zal wel zo erg niet zijn, want toen is het 

ook over gegaan. En dat zei ik dan ook tegen onze kinderen als ze zeiden van ”oeh, ik heb dit of dat” en ze 

naar de dokter wilden. Dan zei ik zou je dat dan niet eerst een paar dagen afwachten.” (Anna, B.6.1)

De fysiotherapeut constateert een verandering bij de groep hoger opgeleiden:

“Een hele enkeling, maar dat zijn vooral de hoger opgeleiden, die zijn zakelijker. Meer van hoeveel keer 
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en wat gaan we doen, zeg maar. Die willen er dan wel meer over weten. Maar ook niet op een verve-

lende manier. Die zijn ook vaak wat meer kiezend in hun eigen trend (…)Dus die kiezen wat bewuster 

een eigen therapie.” (Chris, B.4.2)

De huisarts en fysiotherapeut die al lange tijd bij Samen Beter werken, zijn de enigen die de 

veranderingen in werkomstandigheden opmerken. De fysiotherapeut heeft de laatste jaren 

minder bouwvakkers in behandeling. Er wonen veel bouwvakkers in Den Bosch-Oost zo 

weet hij uit de eerste jaren bij Samen Beter. Hij schrijft deze terugloop toe aan het feit, dat in 

de bouw tegenwoordig zwaar werk vaak machinaal gebeurt. Hij meldt echter wel een nieuw 

fenomeen: de vele klachten tengevolge van het werken achter een beeldscherm. Hij zegt hier 

het volgende over:

“Nou ik zie toch nog heel veel, bijna zeventig procent van de klachten die wij zien zijn nog steeds ar-

beidsgerelateerd. Bij al dat kantoorwerk zit een enorme stressfactor bij. Mensen staan vaak zo onder 

druk […] Het zijn meestal de harde werkers, de zeer gemotiveerden die het eerder krijgen. (…) een 

hoop werkdruk, een hoop verwachtingen vanuit de werkgevers. Binnen het hele kantoorgebeuren, dat 

zijn toch de wat meer opgeleiden, daar is wel uitgebreid aandacht voor preventie. Maar op de werkvloer 

in fabrieken (...) horen we vaak nog steeds de meest ellendige verhalen.” (Chris, B.4.2)

De huisarts en de fysiotherapeut vergelijken de huidige aandacht van Arbo-artsen met vroe-

ger. Momenteel kijken de Arbo-artsen naar het belang van de werknemer en stellen maatre-

gelen voor ter verbetering van de werkplekken. Begin jaren tachtig veranderde er niets op de 

werkvloer als vanuit Samen Beter problemen werden geconstateerd. 

De fysiotherapeut wijst eveneens op de komst van vele sportmogelijkheden, ook aangepaste 

sport voor chronisch zieken. In vergelijking met de eigen sportclubjes die de fysiotherapie 

begin jaren tachtig vanuit Samen Beter in de buurthuizen opzet, vindt hij dit een kwalita-

tieve en kwantitatieve vooruitgang.

De ontwikkelingen in de arbeidssector brengen echter even zo goed weer nieuwe problemen 

voor de gezondheid mee. Ook de belangstelling voor sport heeft een keerzijde getuige de vele 

sportblessures waarmee de gezondheidszorg te maken heeft. 

Vrijwilligers maken opmerkingen over de toename van de welvaart en de daarbij horende 

individualisering in de trant van: er is meer materiële welvaart, maar mensen zijn minder be-

trokken op elkaar en kunnen weinig verdragen van elkaar. Mensen zijn tegenwoordig egoïs-

tisch, vooral bezig spullen te vergaren, dat brengt jaloezie met zich mee en het maakt mensen 

ongelukkig. Mensen gaan steeds meer werken, kinderen lopen op straat met een sleutel en de 

volwassenen hebben geen tijd voor vrijwilligerswerk.

Beroepskrachten merken de grotere welvaart op in de wijk bij huisbezoeken. Het bezit van 
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materiële zaken is toegenomen. Zij wijzen echter eveneens op de toename van armoede bij 

bepaalde gezinnen. Een van de huisartsen noemt de vluchtelingen en sommige allochtonen de 

‘nieuwe armen’. De leerkracht zegt dat ze de armoede in de wijk heeft zien toenemen in de loop 

der jaren. Huizen zonder vloerbedekking of met alleen plastic meubels, huizen waar water en 

elektriciteit afgesloten zijn, verwaarlozing van kinderen, moeders die in de prostitutie zitten. 

Een ander fenomeen dat gemeld wordt, is de toename van welvaartziekten. Een vrijwilliger 

hierover:

 “De tijd is zo veranderd. Als je nou praat over een jaar of 40 geleden, toen ik zelf jong was, toen had je 

niet al die chips en limonade en ja, je moest wel bewegen, want alles moest met de hand gebeuren. En 

al die dingen meer. […] Je had geen tijd om aan gezondheid te denken.” (Anna, B.6.1)

De preventiewerker en enkele beroepskrachten wijzen eveneens op de ongezonde leefstijl van 

veel mensen in de wijk: onder- en overvoeding, roken, excessief drinken. De jonge vrijwil-

ligers wijzen op het gemakkelijke gebruik van drugs bij het uitgaan. De leerkracht, de I/Der 

betrokken bij de kinderopvang, en de vrijwilligers betrokken bij kinderactiviteiten noemen 

de slechte voedingsgewoonten bij de kinderen. Zij constateren een toename van ‘fast food’ en 

van de kinderen die zonder ontbijt naar school of kinderopvang komen. Een van de vrijwil-

ligers, die vele kleinkinderen heeft en vroeger kinderactiviteiten in het buurthuis begeleidde, 

zegt het volgende:

“En toen, de jongens die dronken wel een pilsje, maar waren nooit dronken. Drugs, daar had je nog 

nooit van gehoord toen. […]  Want als onze kinderen op stap gaan, ja de kleinkinderen dan, die zeg-

gen ja oma doe toch niet zo belachelijk over die drugs, in de stad heb je ze overal, in ieder café kun 

je blowen. En dan denk ik ja, dat zijn dingen daar zaten wij niet mee. En daar zitten de mensen nu 

wel mee […] Ik vind het verschrikkelijk, hoe erg dat de jeugd drinkt. Ik kan er niets aan doen maar, 

de kleinkinderen, daar mopper ik altijd tegen. Er zijn er die de hele week geen glaasje bier aanraken, 

maar die er op zaterdagavond zo´n 25, 30 achterover slaan. Dan denk ik wel eens, dat hoeft zo toch 

niet?” (Anna, B.6.1)

Vele beroepskrachten en vrijwilligers noemen de vergrijzing en de toename van oudere en 

zorgbehoeftige wijkbewoners in Den Bosch-Oost. De vergrijzing brengt zwaardere zorgsitu-

aties voor de professionals met zich mee. Over vereenzaming of de zorg voor deze ouderen 

wordt echter verschillend gedacht. Sommige beroepskrachten melden beide: de vereenza-

ming, maar ook de gehechtheid tussen generaties die blijft bestaan. Een aantal citaten laten 

deze verschillen zien:

“Binnen de Bossche families is nog heel veel zorg voor de ouders. […] Het valt op hoe vaak de vaders 

en moeders nog altijd bezocht worden door alle kinderen en zo en […] bij buitenlandse mensen is 

dat ook zo, maar zeker bij Bossche mensen. Bij de wat hoger opgeleiden die van buiten komen is dat 

minder, dat verschil is er wel. […]  Men voelt zich  er echt verantwoordelijk voor (…). Je moet gewoon 

voor je moeder en vader zorgen, die stop je niet in een bejaardenhuis. […] en ik heb dus de laatste tijd 
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nogal wat oudere vrouwen die hun man jarenlang verzorgd hebben […] zo’n heel langdurig ziekbed 

voor de man hebben gezorgd  […] dat is heel zwaar geweest meestal, en een aantal krijgt dan vaak een 

terugslag.” (Chris, B.4.2)

En

“Als je ziet hoe moeilijk het leven af en toe is en de toenemende vereenzaming, die ik soms zie bij de 

oudere groep. Die dus langzamerhand er helemaal alleen voor komt te staan, dat vind ik tragisch. 

Anderzijds zie ik ook weer, wat soms heel verrassend en aangenaam is, dat het tegenovergestelde 

gebeurt. Dat je de gehechtheid door de generaties heen ziet. Dochters en zonen, die dagelijks bij hun 

ouders in de verzorgingshuizen op de stoep zitten. Ik zou het niet kunnen. Maar die willen zorg aan de 

ouders besteden. Ik vind wel dat dat minder wordt […] Ik kom vaak in de Grevelingen en […] daar 

zie ik ook heel veel tragische oude vrouwen. […] Die hebben dan wel familie, maar ik hoor er nooit 

wat van.” (Bram,  B.4.1)

De vrijwilligers hebben een dubbele boodschap. Zij wijzen op de individualisering en dat 

mensen niet meer zo betrokken zijn op elkaar. Hun persoonlijke verhalen getuigen echter 

van het tegendeel; als buren ziek worden, dan ontstaat wel contact:

“Dit is echt gericht op mijn buren […]  Dit is mijn woonomgeving. En ik vind wonen, doe je niet alleen 

in een huis en wonen doe je ook niet alleen in een straat (…) Je hebt gewoon mensen nodig. […]  Toen 

‘ons mam’ hier ziek lag, kon ik rustig mijn werk blijven doen; […] dankzij mijn familie […]  Maar 

ook door mijn buurvrouw. Op ’n gegeven moment toen hadden wij hier een bel en daar een bel (…) 

en dan denk ik: dat zijn buren. (…) Maar ook omgedraaid, doe ik dat voor haar […] omdat ze ziek is 

geworden. Als ze me nodig hebben, kunnen ze me roepen en dan ben ik er.” (Clara, B.6.5)

En:

“Mijn kleinkinderen, da´s zo leuk, die bellen af en toe op. Oma heb je al gekookt? Nee? Nou ik heb dit 

of dat, dat kom ik dadelijk voor je brengen. Maar daar hoef ik helemaal niet om te vragen, dat doen ze 

gewoon. […] De buurman heeft al een paar keer gezegd als je soms iets nodig hebt van boodschappen 

dan geef je maar een gilletje. Als we gaan kaarten dan wacht hij op me en dan doet hij m´n jas aan en 

dan zegt hij geef mij maar een arm en dan brengt hij me tot aan de deur en dan zegt hij welterusten 

buurvrouw.” (Anna, B.6.1)

Ook jongeren hebben aandacht voor de ouderen in de wijk. Vanuit het buurthuis in een deel 

van de wijk organiseren jongeren activiteiten voor de ouderen en omgekeerd. Een citaat van 

een jonge vrijwilliger:

“Ik heb een buurvrouw mevrouw v. A., die woont al naast ons zolang ik weet en als er iets is, als ik 

een boodschap voor haar moet doen. Ze heeft heel veel contact met mijn ouders, dat is een goede 

buurvrouw. En de andere mensen die bij ons wonen, die groet ik ook altijd, daar heb ik gewoon contact 

mee […]  en die helpen we met boodschappen of als het een zware tas is of met klussen. Dat is ja dat is 

gewoon (…) die ouderen die ik ken zijn helemaal niet bang voor ons, voor de jongeren. Maar dat komt 

ook omdat in de wijk Oost iedereen elkaar kent.” (Mohammed, B.6.18)

 Naast de eenzaamheid van de ouderen spreken vooral beroepskrachten hun zorg uit over 
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het isolement van sommige gezinnen. Gezinnen met veel problemen of vluchtelingen, met 

weinig contacten. Het zijn de huisartsen en maatschappelijk werkers die deze zorg uitspre-

ken.

Er worden verschillende ontwikkelingen gemeld. Enerzijds de verharding en groter wor-

dende intolerantie ten opzichte van allochtonen, anderzijds de persoonlijke verhalen van 

allochtone en autochtone mensen, die plezierige contacten onderhouden. De leerkracht die 

vertelt dat ze een verandering bij de allochtone families waarneemt: zij sluiten zich de laatste 

jaren meer af. Beroepskrachten die zeggen dat de houding van vrijwilligers ten opzichte van 

allochtonen is verhard. De tegenstrijdige verhalen over de agressieve allochtone jongeren, 

waarover vrijwilligers vertellen, maar vervolgens tot de slotsom komen dat alle jeugd agres-

siever is geworden. Of de vrijwilligster die bang is voor allochtone jongeren en ’s avonds de 

deur niet meer uit durft, maar via de zwemles met vele allochtone kinderen en ouders een fijn 

contact heeft. En de vrijwilliger die met kinderen werkt en meldt dat juist de kinderen van al-

lochtone afkomst vriendelijk en beleefd zijn. Eigenlijk heeft elk verhaal een eigen boodschap. 

Ik beperk me hier tot twee citaten; een van een oudere autochtone vrijwilliger en een van een 

jonge allochtone vrijwilliger, die twee straten van elkaar verwijderd wonen: 

“Toen is het zo’n beetje gaan veranderen, dacht ik. Allemaal mensen, allemaal buren onder elkaar 

en dat is nou afgelopen. Dat is ergens te begrijpen, want die vrouwen (…) die spreken geen Hollands. 

Dus die buurt zo onder elkaar, dat is helemaal weg. […]  En toen was er een man, die woonde er al 

lang. Dat was ook een buitenlander en die sprak goed Nederlands. Als je buiten stond dan kwam hij 

buurten, als je in de tuin bezig was, dan kwam hij buurten. Ja, dat was anders”. (Dorus, B.6.12)

En:

“Ik zie verschil ja. Ik vind de wijk waar ik woon […] dat is een wijk waar iedereen elkaar kent. Dat is 

de hele dag van hoi en goedendag en altijd dit en dat. […] Ik voel me fijner als ik hier loop. […]  Ik 

weet niet misschien moet je er wel heel lang leven en de mensen kennen. Oost is toch wel een fijne wijk 

om te wonen [ …] Ja, dat komt door mijn ouders. Mijn ouders wilden graag integreren en toen zij hier 

kwamen in 1960, die wilden heel graag integreren. […]  En om iets te lenen bijvoorbeeld een boorma-

chine dan gingen we gewoon naar de Nederlandse buurman. Niet dat we dan Marokkaanse mensen 

opzochten om een boormachine te lenen. Het is gewoon zeg maar.” (Mohammed, B.6.18)

Ze zeggen beiden hetzelfde: om je ergens thuis te voelen, moet je er lang wonen en actief con-

tact zoeken voor alledaagse dingen en een praatje kunnen maken. Een relativerende opmer-

king over discriminatie komt van de preventiewerker, die opgegroeid is in Den Bosch-Oost:

“Ik denk gewoon dat dingen anders benoemd worden, maar inhoudelijk heel makkelijk terug te leiden 

zijn tot een aantal topics die er gewoon altijd zijn. Je hebt altijd lastige mensen in een wijk gehad en 

dat zijn nou dan toevallig Marokkanen, maar de Marokkanen die naast mensen wonen díe zijn het 

eigenlijk nooit. Want zo gauw als je bekend bent met iemand en je hebt contact, dan blijkt dat dus 

enorm te veranderen, dus in die zin zie ik daar niet zo veel verschil in.” (Wilma, B.5.1)
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Een andere vrijwilliger wijst op het belang gewoon te blijven communiceren met elkaar en 

niet af te gaan op hetzes die via de media en geroddel in de wijk ontstaan:

“En wat er in de krant staat, dat er 20 criminelen waren, (…) daar geloof ik niets van,  daar geloof 

ik helemaal niets van! […]  Je wilt toch allemaal normaal aangesproken worden? […] Nou, in de 

wintermaanden stonden daar drie Marokkaanse knullen, in de buurt van de Marskramer. En die man 

komt naar buiten met zo’n grote mond en nou die woorden, die waren niet mis. En ik haal de politie 

en sodemieter op. En ze stonden daar gewoon te praten! Wat kost het nou om te zeggen jongens, jullie 

staan hier bijna voor mijn ingang, kunnen jullie een eind verderop gaan, want de mensen kunnen niet 

naar binnen.” (Mary, B.5.3)

Een enkeling duidt op het gegeven dat Nederland meer reactionair geworden is. Een beroeps-

kracht, die als vluchteling naar Nederland gekomen is, wijst op het conservatiever worden 

van allochtonen en zegt daarover: 

 “De tijd gaat niet vanzelf achteruit. De tijd wordt georganiseerd achteruit geduwd door conservatie-

ven.” (Kaja, B.4.11)

Een aantal vrijwilligers heeft het over de jeugd en de opvoeding die is veranderd. Vroeger 

werd de jeugd streng én katholiek opgevoed en was er meer respect voor ouderen, vinden zij. 

Opnieuw soms tegenstrijdige verhalen. Vanuit de beroepskrachten die met kinderen of met 

opvoedsituaties werken, komen deze opmerkingen eveneens. Zij brengen deze veranderingen 

in relatie met de toegenomen welvaart.

“Ook bijvoorbeeld hoe ze met hun kinderen omgaan soms, dat zijn afgodjes af en toe. […] En met 

daaraan verwante cadeaus worden overladen, terwijl ze de huur bijvoorbeeld niet eens kunnen beta-

len. […]  Van dit soort enorme verschillen. Het onvermogen (…) Het is een uitwas wat ik nu beschrijf.” 

(Bram, B.4.1)

Vrijwilligers maken vergelijkingen met vroeger; zij vinden de jeugd veranderd, maar denken 

dat het een zaak is van ouders en kinderen:

 “[…] de opvoeding van de kinderen. Ik denk ja die is heel anders als vroeger We hadden respect voor 

onze ouders […] we moesten ook altijd naar de kerk […] en dat deed iedereen en […] als ik nou naar 

kinderen kijk en de maatschappij en naar de mensen […] mensen doen zo weinig moeite in een relatie. 

[…] de kinderen ook heel brutaal en […] (respect) dat zie je niet meer zo gauw vind ik. Ik vind dat 

bij de jeugd een heel stuk minder is. Maar ik zeg er ook bij je moet ook weten met jeugd om te gaan. 

Dat is ook weer een punt de ouderen die kunnen ook niet veel meer hebben van de jeugd, dat zie ik 

ook weer.” (Theresa, B.5.2)

Niet alle kinderen zijn hetzelfde. Een vrijwilliger die veel met kinderen werkt, ziet scheidslij-

nen in de wijk:

“Dat de kinderen qua subculturen zo verschillend zijn van elkaar […]Mijn eigen kinderen hebben 

erg veel last van die verschillende soorten culturen in onze wijk. Zij maken er ook onderdeel van uit, 

ongewild van zo’n cultuur en je merkt dat je die ook (….) heel moeilijk kunt doorbreken. En als mijn 
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oudste dochter boodschappen gaat doen dan maakt die een omweg om niet door bepaalde delen van 

onze wijk te hoeven. Want het feit dat je herkend wordt als een kind dat anders is, betekent dat je in 

elkaar geramd wordt en (…) dat zijn problematieken, waarvan ik vind en heb gevoeld dat ik daar ook 

mijn verantwoordelijkheid moest nemen. […] Die definitie van achterstand ik ben (…) achterstand 

zoals ik die tegen ben gekomen in het stuk over de Aa, daarvan heb ik gezegd die kinderen hebben 

geen achterstand sociaal gezien, het zijn enorm rijke kinderen in hun gevoelsleven heb ik gemerkt.” 

(Paul, B.6.16)

De werkers vertellen over deze veranderingen en brengen ze alle minder of meer direct in 

relatie tot de gezondheid van wijkbewoners. Hieruit spreekt hun brede kijk op gezondheid. 

Geen smalle medische of leefstijlbenadering, maar een benadering waarin de medische, leef-

stijl én sociale omgevingsbenadering doorklinkt.

Sommige werkers merken nog enkele specifieke veranderingen op, zoals het opgroeien in 

verschillende culturen van de tweede en derde generatie allochtonen, de gearrangeerde hu-

welijken, de traditionele man-vrouw verhouding bij autochtonen, die in sommige delen van 

de wijk nog te vinden is en in andere delen niet. 

9.4.2  Veranderingen in de wijk met gevolgen voor de gezondheid

Vooral de opbouwwerkers en preventiewerkers wijzen op de veranderingen in de samenstel-

ling van de wijk ten gevolge van herstructurering in sommige (aangrenzende) delen van de 

wijk. In de aangrenzende wijk de Bartjes is ongeveer eenderde van het woningbestand afge-

broken. Veel mensen uit de Bartjes zijn verhuisd naar Den Bosch-Oost en maatschappelijk 

werk wijst in dit verband op de toename van multiproblemgezinnen. In Den Bosch-Oost zijn 

eveneens de huizen van enkele straten gesloopt en daarvoor in de plaats is nieuwbouw ge-

komen. In dit gedeelte woonden veel oudere mensen en er ontstonden schrijnende situaties 

door het wegvallen van de vanzelfsprekende burenhulp. 

Tevens wordt gewezen op de GGZ-huizen in de wijk en het effect van de komst van deze 

wijkbewoners. De gevolgen van deze veranderingen worden verschillend geïnterpreteerd; de 

een zegt dat het karakter van de wijk niet is aangetast en dat door de verhuizingen meer com-

municatie tussen buurten is ontstaan. Anderen waarschuwen voor de onrust die ontstaat en 

de eenheid en vertrouwdheid die wegvalt. Een opbouwwerker:

“[…]  dat er de laatste maanden gigantisch veel gezinnen uit de Bartjes Noord zijn gekomen. Dat is 

ook werkelijk waar bijna een concentratie van gezinnen. .[…] Maar daar zullen mensen wel aan moe-

ten wennen. Want […]  wanneer vind je dat de wijk verloedert. […] Die discussie zit er eigenlijk onder. 

Sommige mensen noemen dat verloedering terwijl je ook kunt zeggen ja, maar mensen die problemen 

hebben, dat doet een wijk niet verloederen.” (Gwen, B.4.5)

De preventiewerker wijst op een ander gevoel dat ze opmerkt bij wijkbewoners: 

“De vertrouwdheid die uit een wijk verdwijnt. […] Het gevoel dat mensen hebben dat de wijk een 
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vergaarbak wordt van alles en nog wat, van iedereen moet maar in mijn straat kunnen komen wonen, 

iedereen moet maar doen wat hij wil en dat gaat wat mij betreft niet altijd op. […]  Ik vind het ook 

eigenlijk niet eerlijk om daar mensen die het zelf […] op een bepaalde manier niet gemakkelijk heb-

ben en die worden daar dan ook nog extra mee belast. Dat vind ik niet altijd even eerlijk.” (Wilma, 

B.5.1)

De werkers van het gezondheidscentrum horen over deze onrust soms iets via hun individu-

ele contacten met patiënten, maar hebben minder zicht op deze veranderingen:

“Ik ben meer op de vierkante centimeter aan het werken dan […]  dat ik zicht heb op het grootschalige 

van steden en hele wijken. […] Wat ik wel weet, dat is gewoon via de wandelgangen van Hulpsector 

Oost, waar wat grootschaliger naar dingen gekeken wordt. Bijvoorbeeld die innovatie bij ons tegenover 

in de Palmboomstraat of de pastoor Mustaertstraat  (…) wat dat voor gevolgen voor mensen heeft. 

[…] Als je daar toch 30 of 40 jaar gewoond hebt en in een keer wordt je huis onder je kont gesloopt, 

ook al krijg je goede huisvesting terug, dan is dat toch een existentiële crisis die mensen ervaren. […] 

Ik hoor daar druppelsgewijs iets over.” (Bram, B.4.1) 

In de historische reconstructie in deel II zagen we dat een belangrijke verandering na 1990 

de komst van allochtone wijkbewoners en vluchtelingen is, die in sommige delen van de wijk 

bijna een kwart van de bevolking gaan uitmaken. Een andere maatschappelijke ontwikkeling 

is dat ouderen langer thuis blijven wonen en minder snel naar een verzorgingshuis gaan en 

dat GGZ-patiënten en gehandicapten in de wijk komen wonen. Zij duiken allemaal op in de 

verhalen van de werkers. We kunnen concluderen dat vele verschillende groepen kwetsbare 

personen in beeld zijn; zij maken deel uit van de verhalen over de veranderingen in de wijk. 

De werkers in Den Bosch-Oost zijn gezamenlijk in staat vele signalen van specifieke groepen 

op te vangen. In hoofdstuk 10 onderzoek ik wat ze met deze signalen doen.

De werkers noemen algemene veranderingen in het sociale klimaat zoals vereenzaming, 

isolement, racisme en verharding. Zij leiden tot psychosomatische klachten, onvrede en 

problemen in het leven van wijkbewoners. Uit meerdere citaten blijkt dat wijkbewoners de 

consequenties van deze veranderingen bespreken in contacten met beroepskrachten. De 

tegenhangers ervan zoals contact, zorg voor elkaar, tolerantie en je thuis voelen, melden 

zij eveneens. De toename van (gezondheid)kennis heeft wijkbewoners zelfbewuster en on-

afhankelijker gemaakt. Meer weten betekent voor sommige mensen echter ook meer onrust 

en angst. Het wel of niet beschikken over voldoende vaardigheden blijkt erg te verschillen. 

Werkers leggen hierbij een directe link naar de sociaal-economische situatie van mensen. 

De mondigheid van mensen is toegenomen; hun rechten als patiënt zijn vastgelegd. Het op-

komen voor je rechten betekent soms vergeten dat je ook plichten hebt. Het maatschappelijke 

debat over normen en waarden is tot in de spreekkamers van de gezondheidszorg te merken. 

Al deze waarnemingen vullen elkaar aan, geven een beeld van de veranderingen in de sa-

menleving en in de wijk. Geen abstracte noties, maar aan mensen en buurten gekoppelde 

ervaringen.
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 9.5.  Gezondheidsbenaderingen in theorie en praktijk

In deze paragraaf toets ik de gezondheidsdefinities van de werkers aan de theorie. Achtereen-

volgend ga ik in op de gezondheidsbenaderingen die voorkomen in de wijk; de wijze waarop 

bewoners omgaan met hun gezondheid aan de hand van drie casussen; de kennis die er is van 

de gezondheidsproblemen in de wijk en ten slotte op de relatie tussen wijk en gezondheid, 

dit eveneens aan de hand van drie casussen. In die laatste paragraaf staat de relatie tussen de 

wijk en gezondheid centraal. 

 

9.5.1.  Gezondheid is een breed begrip

De definities van de werkers van gezondheid zijn rijk geschakeerd, waarbij de breedte van de 

definities opvalt. Alle elementen van de theoretisch onderzochte aspecten komen voor in de 

uitspraken. Uit de omschrijvingen blijkt dat gezondheid geen abstractie is, maar zich ver-

bindt met zowel werkervaringen als persoonlijke ervaringen. Er is vanuit het sterkste accent 

in ieders gezondheidsbenadering geen relatie te leggen naar sector, referentie of wijkbeeld 

van de werkers. De geschiedenis van het gezondheidscentrum, waarin in de eerste jaren de 

sociale omgevingsbenadering sterk vertegenwoordigd was, is wel terug te zien bij de beroeps-

krachten. De beroepskrachten die langer dan 10 jaren in de wijk werken leggen een sterker 

accent op de sociale gezondheidsaspecten dan degenen die minder lang in de wijk werken. 

Deze laatste groep vindt de psychische component het belangrijkst. Bij de vrijwilligers is deze 

relatie niet te zien. In de beschrijving van gezondheid noemen de allochtone vrijwilligers de 

gezondheidsvoorzieningen een belangrijk aspect. Voor hen is de aanwezigheid van een wijk-

voorziening mogelijk minder vanzelfsprekend.

De brede definiëring van gezondheid komt eveneens naar voren in de veranderingen die de 

werkers in de wijk en bij de bewoners constateren. Zij brengen de veranderingen in de pa-

tiëntrol en arbeidsomstandigheden, de welvaartziekten, armoede, vereenzaming en het zorg 

hebben voor elkaar, discriminatie en opvoeding alle in meerdere of mindere mate in relatie 

met gezondheid. Wat zeggen deze waarnemingen over de wijkbewoners en over de wijk? In 

ieder geval dat de werkers in hun contacten registreren op welke wijze de omgeving en maat-

schappelijke veranderingen van invloed zijn op de gezondheid van wijkbewoners in positieve 

en negatieve zin. Zij refereren hierbij niet aan cijfermatige gegevens, maar putten uit eigen er-

varingen. Zij wijzen op het vaker voorkomen van bepaalde ervaringen, die hen opvallen en de 

aandacht trekken. Soms omdat deze ervaringen anders zijn dan hun eigen ervaringen; soms 

omdat die ervaringen juist wel dezelfde zijn. Zij verhouden zich voortdurend persoonlijk 

tot de situatie van wijkbewoners. De determinanten van gezondheid zijn op een praktische 

manier te horen in de verhalen. De invloed van de determinanten verandert in de loop van 

de tijd, zoals te zien in de beschrijving van de veranderingen in werkomstandigheden en de 

komst van welvaartziekten. Gezondheid is geen absoluut gegeven, maar is een relatief begrip, 
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getuige de vele uitspraken over het belang van de wijze waarop je met klachten en ziekten om 

kunt gaan. Daarom benadrukken bijna alle werkers het psychische aspect van gezondheid. 

Het totaal bekijkend en daarmee de uitspraken van de individuele werkers overstijgend kun-

nen we concluderen dat er in de wijk sprake is van een integrale gezondheidsbenadering. 

Het is geen medische, geen leefstijl- en geen sociale omgevingsbenadering. Het is ook geen 

optelsom van de drie benaderingen, waarbij de werkers van het gezondheidscentrum staan 

voor de medische benadering, de welzijnswerkers voor de sociale omgevingsbenadering en 

de GGD en het onderwijs voor de leefstijlbenadering. Wel leggen de werkers verschillende 

accenten; ze gaan niet uit van één invulling. 

9.5.2.  Omgaan met gezondheid

In deze paragraaf zijn drie persoonlijke geschiedenissen opgenomen, die inzicht geven in hoe 

wijkbewoners gezondheid ervaren en ermee omgaan. Het eerste verhaal is van Clarisse, die 

haar ziek-zijn als een belemmering ervaart en aangeeft hoe ze hiermee omgaat. In het tweede 

verhaal van Deria is een probleem in de gezondheidszorg de aanleiding om als vrijwilliger 

actief te worden. In het derde verhaal van Fien is het accepteren van steun in een moeilijke 

situatie de opstap geweest om de eigen ervaringen ten behoeve van anderen in te zetten. De 

geschiedenissen zijn gebaseerd op het materiaal uit de interviews en aangevuld met materi-

aal uit een eerdere publicatie (Paes, 2003) waaraan Deria en Fien meewerkten.

Casus 9.1 Clarisse

Clarisse is 60 en heeft twee kinderen, die beiden gestudeerd hebben. Clarisse komt uit 
Portugal en woont 26 jaar in Nederland. Ze spreekt redelijk Nederlands. Toen ze naar 
Nederland kwam, waren haar kinderen heel klein; haar man was al in Nederland. Niet 
lang na haar komst naar Nederland is ze gescheiden en heeft ze een moeilijke tijd gehad. 
Zij ging werken in een wasserij, maar is hiermee gestopt door allerlei klachten.  Ze kan 
niet terug naar Portugal, omdat ze dan de uitkering kwijt raakt en omdat Nederland 
het land is van haar kinderen. Ze heeft in Portugal ‘niets meer’. Clarisse heeft steeds 
problemen gehad. Haar baarmoeder is verwijderd, ze is gedeeltelijk in de WAO geko-
men vanwege allergieën en pijnklachten in rug, schouders, bekken en heupen. Eigenlijk 
is ze depressief, maar dat wilde zij destijds niet accepteren. Lange tijd heeft zij gestreden 
tegen de uitspraken van artsen en specialisten dat haar klachten psychisch zouden zijn. 
Ze is pas later gaan accepteren dat je ook ‘psychisch ziek’ kunt zijn en dat dat niet bete-
kent dat je gek bent. Haar verhaal is een aaneenschakeling van strijd met de uitkeringsin-
stanties en keuringsartsen. Zij is via de huisarts verwezen naar maatschappelijk werk en 
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psychiater en vervolgens naar De Stroom, het vrouwenhulpverleningsproject. Ze is voor 
haar contacten afhankelijk van De Stroom en de vrouwen die ze daar heeft leren ken-
nen. Ze heeft fietsles bij de De Stroom gehad en kan zich nu beter verplaatsen. Ze is erg 
gericht op hulpverleners en vertelt hoe ze vanuit de huisarts en keuringsartsen verwezen 
is naar maatschappelijk werk, psychiatrie en later door maatschappelijk werk naar De 
Stroom. Ze is bij de Stroom na enige tijd vrijwilliger geworden. Ze ziet haar werk bij de 
Stroom vooral in het perspectief van contacten kunnen hebben met anderen. 

Het leven overkomt Clarisse; haar ziekte-inzicht is afhankelijk van haar overlevingsstrategie 

en omgekeerd. Ze is gericht op professionals, waarvan ze hulp verwacht. Gezondheid is in 

haar beleving nauw verbonden aan haar ziek-zijn, aan fysieke klachten en gebrek. Pas later 

ontdekt ze dat haar klachten te maken hebben met depressieve gevoelens. In haar contacten 

bij De Stroom, een vrouwenhulpverleningsproject ervaart ze voldoende steun om iets in haar 

leven te veranderen en door te leren fietsen onafhankelijker te worden van anderen. Hier is 

ze trots op. 

Casus 9.2 Deria

Deria komt op 23 oktober 1989 als vluchteling naar Nederland vanwege politieke pro-
blemen in Somalië. Hij bezat twee fabrieken en een groot aantal huizen, maar van al zijn 
bezittingen kon hij niets meenemen. Hij komt in januari 1990 in Den Bosch wonen en 
wordt patiënt bij Samen Beter. Deria doet op dit moment veel vrijwilligerswerk voor Sa-
men Beter. Zo zit hij in de patiëntenraad en werkt met allochtone groepen. Daarnaast is 
hij vrijwilliger voor vluchtelingenwerk en doet veel voor de vluchtelingen uit zijn vader-
land. In 1994 richt hij een stichting op voor vluchtelingen uit zijn land en hij leidt deze 
organisatie tot 2001. Nu doet iemand anders dat. 
Deria raakte betrokken bij het werk van Samen Beter omdat hij snel zag, dat er veel com-
municatieproblemen waren tussen de staf van Samen Beter en buitenlandse patiënten. 
Ook was er geen vertrouwen. Deria trad op als tolk voor de Arabischtalige patiënten en 
ging met ze mee voor morele steun. Gaandeweg gaat hij steeds meer vrijwilligerswerk 
doen bij Samen Beter. De eerste personen waar Deria bij Samen Beter contact mee had, 
waren de doktoren en de assistentes. Deze contacten hebben veel voor Deria betekend. 
Hij krijgt veel steun van de doktoren bij Samen Beter. Dankzij Samen Beter is hij wegwijs 
geworden in de Nederlandse samenleving en kreeg daarover veel informatie. Zijn leven is 
veranderd. In de jaren dat hij bij Samen Beter werkte, heeft hij veel dingen gezien. Door 
met de mensen in Nederland te werken, heeft hij meer begrip voor ze gekregen. Hij heeft 
mensen leren vertrouwen en de goede kanten van de Nederlandse samenleving leren 
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waarderen. Ook heeft hij geleerd zijn vooroordelen aan de kant te zetten. Bovendien kan 
hij door zijn landgenoten te helpen zijn problemen vergeten.

Deria heeft een sterke drang om zijn leven in eigen hand te nemen; ook al zijn de in Neder-

land heersende waarden en normen anders en is zijn situatie niet gemakkelijk. Hij gaat in 

discussie over de betekenis van ziekte en gezondheid in zijn en de Nederlandse cultuur. Op 

deze manier maakt hij zich de Nederlandse opvattingen eigen en oefent invloed uit op de 

werkwijze binnen Samen Beter. Zijn relatie met de artsen van het gezondheidscentrum vindt 

hij belangrijk. Hij heeft een brede opvatting over gezondheid en gaat uit van een samenhang 

tussen lichaam, geest en omgeving. Morele steun geven aan zijn landgenoten beschouwt hij 

als een belangrijke taak. 

Casus 9.3  Fien

Fiens man is chauffeur geweest en zij hield het gezin vaak alleen draaiende. Op een ge-
geven moment wordt haar man ziek, waardoor hij de hele dag thuis is en dat is een grote 
verandering. Hij is afhankelijk van haar en dat gaat niet goed. Ze blijft in die tijd zwemles 
geven, zodat ze af en toe thuis weg is. Fien staat bij Samen Beter onder controle voor 
haar hoge bloeddruk en heeft dan contact met de assistente. Aan haar vertelt zij hoe 
zwaar de zorg voor haar man is. Op een gegeven moment staat de preventiewerker van 
Samen Beter bij haar op de stoep. Ze denkt, dat zij voor haar man komt, maar dat is niet 
zo. De preventiewerker vertelt dat ze een groep gaat starten voor mantelzorgers zoals 
Fien. 
Fien is inmiddels al vele jaren weduwe. Na het overlijden van haar man valt ze in een 
gat en ondervindt steun van de mensen van de mantelzorggroep. Na ongeveer anderhalf 
jaar belt ze de preventiewerker, omdat ze vrijwilligerswerk wil gaan doen. Dankzij haar 
komt ze terecht op de documentatieafdeling van Samen Beter en gaandeweg gaat ze in-
vallen als gastvrouw. Daarna doet ze mee aan lotgenotencontact voor mantelzorgers. 
Ze is weliswaar zelf geen mantelzorger meer, maar wel ervaringsdeskundige. Ze vertelt 
haar verhaal op een aantal congressen. Dat is een hele ervaring. Het is heel spannend; ze 
is zenuwachtig en haar handen trillen als ze de microfoon pakt. Maar ze zegt tegen zich-
zelf: ‘Fien, je moet rustig blijven’, en het gaat allemaal goed. Maar ze wil niet te vaak over 
haar ervaringen praten; het roept herinneringen op. Sinds 2000 zit ze als afgevaardigde 
van de vrijwilligers in het bestuur van Samen Beter. Ze leert daar erg veel. Vroeger was 
er niet zoveel kans om iets te leren. Tegenwoordig gaat ze wel eens naar vergaderingen 
van het RP/CP (Regionale Patiënten/Cliënten Platform) en is ze twee dagen gastvrouw 
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bij Samen Beter. 
Fien heeft reuma. Ze heeft geleerd dat, als je mondig bent, ze in het ziekenhuis minder 
snel over je heen walsen. Ze wil dat de dokter meer uitleg geeft over haar ziekte. Doordat 
ze op Samen Beter werkt, kan ze over veel dingen meepraten. Bij Samen Beter heeft ze 
geleerd met verschillende mensen om te gaan. Ze is een sociaal mens, en als je geeft, krijg 
je daar ook wat voor terug. Ze zat altijd in haar eigen wereldje, maar daar is ze uitge-
stapt. Haar wereld is  groter geworden, en mensen zeggen nu: ‘Je bent ook nooit thuis’. 
Dat klopt, want ze geeft nog steeds zwemles en werkt voor de Zonnebloem. Fien heeft 
een gevuld leven en voelt zich, ook al woont ze alleen, niet echt alleen. Ze vindt het fijn 
dat ze bij Samen Beter haar gevoelens kan bespreken. Bij het lotgenotencontact heeft ze 
geleerd over haar gevoelens te praten en naar anderen te luisteren. Ze probeert anderen 
tot steun te zijn, maar vindt dat ze daar (nog) niet genoeg capaciteiten voor heeft. 

Fien’s focus ligt ondanks enkele lichamelijke klachten op het relationele. Uit haar verhaal 

blijkt dat de steun die ze ontvangen heeft belangrijk is om haar leven opnieuw ter hand te 

nemen na het overlijden van haar man. Zij wil deze ervaringen doorgeven aan anderen en iets 

betekenen voor andere wijkbewoners. Zij is door de ervaringen in groepen van Samen Beter 

sterker geworden, haar leven is rijker geworden en ze heeft ontdekt dat ze over kwaliteiten 

beschikt die ze tot dan toe niet kende. 

Clarisse, Deria en Fien zoeken ieder een eigen weg in het omgaan met hun ziekte, problemen 

en gezondheid. Zij krijgen hierbij op verschillende manieren steun: medische ondersteuning, 

maar ook steun op psychisch en sociaal vlak. Zij kunnen een concrete activiteit ontplooien 

en worden vrijwilliger (actor) in de wijk; dit proces draagt bij aan hun gezondheid. Het zijn 

geen kant-en-klaar programma’s, die zij volgen. Hun ‘genezingsproces’ voltrekt zich op basis 

van een voor ieder unieke combinatie van elementen uit de gezondheidszorg, gezondheids-

bevordering, sociaal werk en bovenal door de eigen inzet en intuïtie, die de ruimte krijgt. In 

hoofdstuk 11 over ‘resultaten’ wordt op deze voorbeelden terug gekomen. 

9.5.3.  Kennis over gezondheid en ziekte

De werkers in Den Bosch-Oost beschikken gezamenlijk over veel kennis van gezondheid 

en ziekte van wijkbewoners. In de ervaringen van de werkers is te horen dat er op basis van 

sociaal-economische situaties gezondheidsverschillen bestaan én dat mensen verschillend 

met gezondheid omgaan Niet iedereen ziet hetzelfde en signalen worden niet allemaal op 

dezelfde manier geïnterpreteerd. In de historische reconstructie is te lezen dat in de loop der 

jaren aandacht is besteed aan uitwisseling van kennis en signalen. Zowel in het multidiscipli-

naire overleg van de beroepskrachten van Samen Beter, in overleggen van Hulpsector Oost 

én in wijkbijeenkomsten van Hulpsector Oost en Wijkplatform Oost. Door die uitwisseling 
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leren de werkers de wijk en de wijkbewoners beter kennen. Het betreft kennis van de gezond-

heidssituatie van wijkbewoners, maar ook kennis van waarden, normen, mogelijkheden en 

beperkingen van de wijkbewoners. Kennis die ontstaat op basis van communicatie over en 

weer met wijkbewoners. Deze kennis op basis van ervaringen wordt gekoppeld aan weten-

schappelijke kennis. In deel I is uiteengezet, dat in Nederland de laatste jaren veel gegevens 

beschikbaar zijn gekomen over gezondheidsverschillen. Vele onderzoeken, opgezet vanuit 

de medische benadering van gezondheid, hebben inzicht geboden in het vóórkomen van ge-

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

Deze onderzoeksgegevens bieden een objectieve onderbouwing van de ervaringen van de 

werkers. Op deze verschillende soorten kennis wordt in hoofdstuk 12 nader in gegaan. 

Hebben de werkers van Den Bosch-Oost kennis over alle problemen en klachten van wijk-

bewoners? Waarschijnlijk niet. Er zullen problemen en klachten verborgen blijven, indien 

wijkbewoners deze niet kunnen of durven uiten. Ook ontstaan nieuwe klachten en proble-

men door veranderende omstandigheden of worden nieuwe ziekten via onderzoek ontdekt. 

Kennis over gezondheid en ziekte verandert en neemt toe. Wat de werkers met deze kennis 

doen wordt besproken in hoofdstuk 10. 

9.5.4.  De wijk en gezondheid

De relatie tussen de wijk en gezondheid is te zien in de wijze waarop wijkbewoners hun brede 

kijk op gezondheid praktisch invullen en hoe zij hiermee aan de slag gaan. In de interviews 

refereren vooral de vrijwilligers en I/Ders aan deze activiteiten. 

De voorbeelden in paragraaf 9.5.2 zijn eveneens vanuit deze optiek te lezen. Die voorbeelden 

zijn beschreven vanuit de betekenis van de activiteiten voor de persoon zelf. De activiteiten 

kunnen ook bekeken worden vanuit de betekenis voor de andere wijkbewoners. In deze para-

graaf werk ik drie andere voorbeelden uit.

Voor de reconstructie van casus 9.5 heb ik aanvullend op het materiaal van de interviews 

gebruikt gemaakt van informatie uit deel II.
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Casus 9.4  Dorus en WAO-ers

Op zijn 37e heeft Dorus een zwaar auto-ongeluk gehad. Ze hebben diverse operaties 
uitgevoerd aan zijn benen. Hij kreeg twee keer een maagbloeding. Hij is hier ‘vier tot vijf 
jaar mee bezig geweest’. Hij had toen afgekeurd kunnen worden, maar dat wilde hij niet. 
Hij is na een paar jaar weer gaan werken. Hij heeft het in die periode moeilijk gehad en 
vertelt hoe hij zich thuis bezig moest houden (zijn vrouw ging werken om de uitkering 
aan te vullen) en zijn muziek miste. Hij vertelt over de steun van een vriend, die hem op 
zijn bed aan het werk zet om een trom te verven, zodat hij iets te doen heeft. Op een 
gegeven moment kan hij weer een beetje op krukken lopen. Hij richt -nog op krukken- 
met een paar vrienden een carnavalsmuziekgroep op, die in de Patio (buurthuis) oefent. 
Zijn vrouw verzint de naam: Patiokrukken. Over gezondheid zegt Dorus: als ik iets ga 
doen, dan vergeet ik de pijn. Het bezig kunnen zijn samen met anderen is belangrijk. Als 
hij op bed moet liggen, dan is hij ziek. Hij voelt zich ziek als hij belemmerd wordt in zijn 
activiteiten. Na een poosje aan het werk te zijn geweest, gaat zijn gezondheid achteruit 
en komt hij weer thuis te zitten. Omdat hij graag timmert, zet hij samen met een paar 
WAO-ers in een buurthuis een timmerwerkplaats op. Hierbij krijgt hij steun van het op-
bouwwerk, die zonder veel gedoe ruimte regelen en behulpzaam zijn bij de aanschaf van 
het gereedschap. Dorus is actief betrokken bij diverse wijkactiviteiten; aan vergaderen 
heeft hij echter een broertje dood. In de hoogtijdagen wordt de timmerwerkplaats door 
vele wijkbewoners bezocht. Het is een plek die vele jaren fungeert als een ontmoetings-
punt voor mannen. De formule is enkele jaren geleden aangepast. Nu komen er mensen 
met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap; een contact dat tot stand gekomen 
is via Hulpsector Oost en met steun van het opbouwwerk. Ook zijn er contacten met de 
opvang psychiatrie. Omdat beide groepen elkaar ontmoeten in het buurthuis is spon-
taan het idee ontstaan een keer per week samen te eten. De mensen van het Trefpunt 
Oost koken. De doelgroep van de timmerwerkplaats is veranderd. Dorus vindt het fijn 
om zich voor zorgbehoeftigen in te zetten, iets voor hen te betekenen. Hij steekt echter 
niet onder stoelen en banken dat hij het ‘buurten’ dat er vroeger bij hoorde, erg mist. 

Dorus vindt bezig zijn en contacten hebben met anderen belangrijk; voor zichzelf, maar 

tevens voor anderen in de wijk. In bovenstaand voorbeeld wijzigt de doelgroep in de loop 

van de tijd en benut Dorus bestaande wijkactiviteiten om mensen met een lichamelijke en 

verstandelijke handicap op te vangen. Dorus draagt als wijkbewoner bij aan de gezondheid 

van andere wijkbewoners.
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Casus 9.5   Jeanne, Theresa en psychiatrische wijkbewoners

Trefpunt Oost is ‘een dagopvang en integratieproject voor chronisch psychiatrische 
mensen in de wijk Den Bosch-Oost’, dat ontstaan is in deze wijk. Halverwege de jaren 
tachtig komen 44 bewoners van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis in Den Bosch-
Oost wonen. Rond diezelfde tijd betrekt een viertal bewoners vanuit een begeleid wonen 
project van Humanitas een huis in de wijk. Medewerkers van de betrokken instellingen 
overleggen met beroepskrachten en vrijwilligers op een Hulpsector Oost bijeenkomst  
hoe om te gaan met de integratie van deze nieuwe bewoners. Hierover worden een aan-
tal afspraken gemaakt. Jeanne, de buurvrouw van het begeleid-wonen-project en een 
vriendin beginnen direct met een creatieve ochtend in een van de buurthuizen, waarvoor 
ze de nieuwe wijkbewoners uitnodigen. Ze krijgen hierbij steun van het maatschappelijk 
werk van het gezondheidscentrum, van het opbouwwerk en van de GGZ. Die ochtend 
wordt een succes en geïnspireerd door een voorbeeld uit Amsterdam groeit die ene och-
tend uit tot een dagopvang in het buurthuis. Ex-psychiatrische bewoners komen voor 
een kop koffie en een praatje, maar doen ook mee aan kaarten, biljarten, fitness, country 
linedancing, yoga, computerles, creatieve activiteiten en timmeren. Sommige bezoekers 
gaan als vrijwilliger meewerken bij andere wijkinitiatieven en een enkeling stroomt door 
naar een begeleide werkplek. 
Er komen meer begeleide woonvormen in de wijk en de potentiële bezoekersgroep 
groeit. Trefpunt Oost wordt draaiende gehouden door wijkbewoners met daarom heen 
een cirkel van beroepskrachten uit de wijk en GGZ. Jeanne en Theresa hebben van hun 
vrijwilligerstaak een additionele werkplek gemaakt. Jeanne is inmiddels gepensioneerd 
en werkt nu weer als vrijwilliger bij Trefpunt Oost. Zij hebben door de jaren heen steeds 
opnieuw andere wijkbewoners als vrijwilliger betrokken bij het initiatief. De dagopvang 
hoort bij ‘Oost’ en de bezoekers van het Trefpunt Oost hebben een niet meer weg te 
denken plek gekregen in de wijk.

Jeanne en Theresa hebben oog voor de gezondheid of een gebrek aan gezondheid van andere 

wijkbewoners en zetten zich daarvoor op een praktische manier in. Zij organiseren prakti-

sche activiteiten in een buurthuis en bieden hiermee een dagbesteding en de mogelijkheid 

tot contact. Ze spelen in op de potenties van deze kwetsbare wijkbewoners en motiveren hen 

om zich eveneens via vrijwillige activiteiten in de wijk in te zetten. 
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Casus  9.6  Paul en kinderen in de wijk

Paul is 38 jaar en heeft 5 kinderen. Hij werkt als vrijwilliger bij het dierenpark Ooster-
hoeve van de Oosterplas en organiseert allerlei activiteiten voor kinderen. Hij betrekt 
ouderen als vrijwilliger en die leren de kinderen tuinieren en dieren verzorgen. Hij vangt 
psychiatrische patiënten op die meehelpen en regelt vervoer voor zorgbehoeftige oude-
ren uit het verpleeghuis. Paul werkte bij de vakbond, maar heeft een jaar geleden zijn 
baan opgezegd en heeft via een tijdelijk betaalde functie vanuit een basisschool en een 
provinciaal gesubsidieerd project zijn activiteiten voor kinderen in de wijk uitgebreid. Bij 
de realisering hiervan ondervond hij steun van de directeur van de basisschool. Via het 
provinciale project begeleidt hij probleemjongeren uit de wijk van 14 en 15 jaar die op 
een aparte middag activiteiten doen bij de Oosterhoeve. Bij de basisschool werkt hij met 
kleine groepjes kinderen een dag per week aan een idee van de kinderen zelf. Het idee 
van de kinderen moet aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten zelf denken dat het 
nuttig is voor de wijk en de wijkbewoners moeten het een goed idee vinden. Paul is on-
dersteunend op de achtergrond, maar wil dat de kinderen op deze manier leren dat hun 
omgeving ‘maakbaar’ is. Hij plaatst zijn activiteiten in relatie tot werken aan gezondheid 
in de wijk. Kinderen krijgen van ouders en omgeving de boodschap mee: dat lukt alle-
maal toch niet. Hij probeert hen te laten ervaren dat door eigen inzet dingen wel lukken. 
Hij vindt dat de drive van de kinderen in achterstandswijken om iets aan te pakken veel 
groter is. Hoe groter de achterstand hoe groter de gemotiveerdheid van de kinderen om 
hun omgeving aan te pakken.

Paul kiest voor de opzet van wijkactiviteiten voor kinderen om aan een kindvriendelijke 

omgeving te werken voor zijn eigen kinderen en de kinderen van andere wijkbewoners. Hij 

stimuleert en motiveert kinderen om aan hun wensen en ideeën zelf vorm te geven en zo te 

ervaren dat je veranderingen kunt bewerkstelligen. Hij onderhoudt contacten met de be-

roepskrachten via Hulpsector Oost en met de wijkbewoners via het Wijkplatform Oost. Hij 

voelt zich geïnspireerd door de verhalen over het opbouwwerk in de wijk Den Bosch-Oost in 

de jaren zeventig en tachtig.

Dorus, Jeanne, Theresa en Paul werken aan de eigen gezondheid via een wijkactiviteit, waarin 

zij erkenning en zingeving ervaren en waarin zij tegelijkertijd werken aan de verbetering van 

gezondheid van hun medewijkbewoners. Zij hebben gekozen voor deze activiteit op basis van 

kennis over de wijk en omdat zij zich daarvoor willen inzetten. Ze spelen in op de potenties 

van kwetsbare groepen wijkbewoners en bieden hen de ruimte om zich in de wijk te ont-

plooien. Zij werken aan een activiteit die er volgens Kunneman in morele zin toe doet.
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9.6.  Conclusie

Alle respondenten hanteren een brede gezondheidsdefinitie. In deel II is beschreven, dat de 

inzet van de beroepskrachten van het gezondheidscentrum in de loop der jaren functioneler 

geworden is en dat zij zich meer en meer richten op de medische en leefstijlbenadering. 

De oriëntatie op de sociale omgevingsbenadering wordt dunner. De wijk is voortaan het 

werkgebied en minder de gemeenschap waarmee zij zich verbinden. Het welzijnswerk ver-

dwijnt in de jaren negentig als belangrijke speler in de wijk. Vanuit Hulpsector Oost blijft de 

samenwerking van beroepskrachten onderling en de samenwerking met de wijkorganisaties 

bestaan. 

Uit de analyses van de interviews blijkt dat op individueel niveau de brede gezondheidsde-

finitie bij iedereen wel aanwezig is. Iedereen legt verschillende accenten, maar betrekt licha-

melijke, psychische en sociale aspecten in de definitie. Kijkend naar het totaal is er sprake 

van een integrale gezondheidsbenadering. Er is ‘levende’ kennis over de gezondheid van de 

wijkbewoners; kennis van ziekteklachten, problemen én van waarden, normen, mogelijkhe-

den en beperkingen van de wijkbewoners. Het gaat om kennis die voortkomt uit een praktijk 

waaraan zij zich voor langere tijd verbinden. 

In de verhalen van de vrijwilligers is te zien, dat zij deze kennis gebruiken bij de organisa-

tie van gezondheidsactiviteiten. Het zijn deze activiteiten die wijkbewoners de mogelijkheid 

bieden om langs verschillende wegen te werken aan een verbetering van hun eigen gezond-

heid en die van medebewoners. Het gegeven dat wijkbewoners een concrete activiteit kunnen 

ontplooien en vrijwilliger (actor) worden in de wijk draagt bij aan de gezondheid. Het zijn 

geen kant-en-klare programma’s, die zij volgen. Het ‘genezingsproces’ voltrekt zich door op 

een eigen wijze gebruik te maken van elementen uit de gezondheidszorg, gezondheidsbevor-

dering, sociaal werk, maar bovenal door de eigen inzet en intuïtie, die de ruimte krijgt. Door 

te werken aan de eigen gezondheid via een wijkactiviteit ervaren zij erkenning en zingeving 

en tegelijkertijd werken zij via deze activiteiten aan de verbetering van gezondheid van hun 

medewijkbewoners. Ze hebben oog voor de potenties van kwetsbare groepen wijkbewoners 

en bieden hen de ruimte om zich in de wijk te ontplooien. 

De conclusie van dit hoofdstuk lijkt in tegenspraak met de conclusie in deel II. Lijkt, want de 

conclusie in deel II is getrokken op basis van een beschrijving van de institutionele ontwik-

keling van het gezondheidscentrum als een organisatie voor eerstelijnszorg. Een beschrijving 

van de ontwikkeling van het welzijnswerk tot een stedelijk professionele instelling en van 

een GGD die vanuit een regionale organisatie probeert aan te sluiten bij Hulpsector Oost. 

Deze ontwikkelingen zijn beïnvloed door het beleid binnen de gescheiden domeinen van de 

gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk. 

Uit de interviews blijkt dat de werkers zich aan die gescheiden domeinen in het denken 

over gezondheid kunnen onttrekken. De multidisciplinaire setting waarin zij werken, biedt 

hen blijvend de mogelijkheid om gezondheid op een integrale manier te beschouwen. De 

beroepskrachten beperken zich in de uitoefening van hun activiteiten wel voornamelijk tot 
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hun eigen domein, maar in hun denken niet. 

Het zijn de vrijwilligers die vanuit een persoonlijke ervaring en motivatie vorm geven aan 

geïntegreerde gezondheidsactiviteiten. Door de jaren heen zijn vele aspecten van gezondheid 

besproken in thema-avonden en groepsbijeenkomsten van Hulpsector Oost zoals beschre-

ven in deel II. Deze kennis speelt een rol in de definities van gezondheid en in de waarnemin-

gen van ontwikkelingen in de wijk die een relatie naar gezondheid hebben. Het totaal van de 

ervaringen, ontmoetingen en reflecties speelt door in hun gezondheidsdefinities. 
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