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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1.  SELECTIE RESPONDENTEN

De respondenten zijn geselecteerd op de volgende kenmerken:

 

Tabel B.1.1   Beroepskrachten naar werkduur en nationaliteit 

Werkduur Autochtoon Allochtoon

2-5 jaar J K

6-10 jaar D, I, L E

11-15 jaar H 

16-20 jaar A, F, G 

> 20 jaar B, C 

Tabel B.1.2    Beroepskrachten naar geslacht en leeftijd

Leeftijden Man Vrouw

< 30 jaar  

30-39 jaar  H, I, J, K

40-49 jaar E, L D, F  

50-59 jaar B, C G

> 60 jaar  A
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Tabel B.1.3   Beroepskrachten naar werkveld en contacten 

Werkveld Voornamelijk indivi-  Voornamelijk Contacten op

 duele contacten groepscontacten  beide niveaus

Gezondheidszorg B, C, E, H  D

Dienstverlening   A, I, K

Preventie  J 

Welzijnswerk  L G

Anders   F

Tabel B.1.4    I/Ders naar werkduur en nationaliteit

Werkduur Autochtoon Allochtoon

3-5 jaar  

6-10 jaar II III

11-15 jaar IV, V 

16-20 jaar I  

> 20 jaar  

Tabel B. 1.5    I/Ders naar geslacht en leeftijd

Leeftijden Man Vrouw

< 30 jaar  

30-39 jaar  

40-49 jaar  III  

50-59 jaar  I, II, IV, V

> 60 jaar  

Tabel B. 1.6   I/Ders naar werkveld en contacten 

Werkveld Voornamelijk indivi- Voornamelijk Contacten op

 duele contacten groepscontacten beide niveaus

Gezondheidszorg   

Dienstverlening   IV

Preventie III  I

Welzijnswerk  II, V 

Anders   
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Tabel B.1.7   Vrijwilligers naar werkduur en nationaliteit 

Duur inzet Autochtoon Allochtoon

2-5 jaar 12, 15, 16, 17, 18 8, 10, 14, 21, 22 

6-10 jaar 2, 5, 20 9

11-15 jaar 4 

16-20 jaar 3 

> 20 jaar 1, 6, 7, 11, 13, 19, 23 

Tabel B.1.8    Vrijwilligers naar geslacht en leeftijd

Leeftijden Man Vrouw

< 30 jaar 10, 18, 21 17

30-39 jaar 16 15

40-49 jaar 3, 5, 22 4, 8, 12, 20

50-59 jaar 7, 9 6

> 60 jaar 23 1, 2, 11, 13, 14, 19

Tabel B. 1.9   Vrijwilligers naar (hoofd)werkveld en contacten

Werkveld Doelgroepgerichtheid Wijkgerichtheid Beide

Zorg  9, 14, 19, 20 4, 7, 10 1, 2, 11, 13

Welzijnswerk 8, 15, 17, 18,23 5, 6, 21, 22 3, 12, 16

Tabel B. 1.10   Vrijwilligers naar woongebied

Aawijk Zuid 2, 6, 12, 16

Aawijk Noord 1, 5, 13, 21, 22 

Graafsewijk Zuid 8, 15, 19, 23 

Graafsewijk Noord 3, 7, 17, 18

Hinthamerpark 

Grevelingen 20

Aangrenzende wijk 4, 10, 11

Andere wijk in Den Bosch 9, 14
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BIJLAGE 2   INTERVIEWLIJN BEROEPSKRACHTEN

1.  Persoonlijke achtergrond

2.  Visie op de wijk

achterstandswijk, wel/niet actieve wijk, multicultureel)

3.  Visie op wijkbewoners

4.  Invulling gezondheid

gezondheidsverschillen

gezond gedrag

5.  Werkwijze

gezondheidscentrum en Hulpsector Oost in de wijk
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BIJLAGE 3    INTERVIEWLIJN I/Ders EN VRIJWILLIGERS

1.   Persoonlijke achtergrond

2.   Visie op de wijk

achterstandswijk, wel/niet actieve wijk, multicultureel)

3.   Visie op wijkbewoners

4.   Invulling gezondheid

gezond gedrag

5.   Werkwijze 

gezondheidscentrum Samen Beter voor de wijk
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BIJLAGE 4    TYPERINGEN BEROEPSKRACHTEN

De typeringen zijn in volgorde geplaatst naar het aantal jaren dat zij werkzaam zijn in Den 

Bosch Oost. Degene die het langst werkzaam is, komt als eerste. De namen zijn gefingeerd. 

De letters verwijzen naar de nummering, die gebruikt is in het programma Atlas-ti en in de 

analyses.

1.   Bram (B)
Huisarts, medeoprichter van Samen Beter, hij koos vanuit marxistische idealen (én eigen 

arbeidersachtergrond) om in een arbeiderswijk te werken en te wonen. Hij heeft zijn marxis-

tische ideeën als naïef en zijn brede wijkgerichte activiteiten achter zich gelaten. Is nu vooral 

arts en ‘op de centimeter’ met mensen bezig. Hij wordt op zijn vakgebied door collega’s als 

‘deskundig’ gezien door zijn combinatie met opleiderschap en kwaliteitsfunctionaris. Hij 

vindt dat mensen in de wijk (ook gelet op de aan de SEGV verbonden pathologie) recht heb-

ben op een grote vakdeskundigheid. Zijn ambities om mensen te veranderen zijn bescheiden 

geworden.

Een opvallende karakteristiek in zijn positie: hij is als huisarts spil van Samen Beter en cen-

traal aanspreekpunt voor andere hulpverleners en patiënten (bekende persoon in de wijk) en 

anderzijds heeft hij een beperkte bijdrage als arts in het brede wijkgebeuren en is hij niet op 

de hoogte van hetgeen daar allemaal gedaan wordt door Samen Beter en andere disciplines.

Hij is niet procesgericht, maar analytisch in zijn beoordeling over de wijk en de wijkbewoners: 

meer materiële welvaart heeft geen gezondheid of welzijn gebracht. Er is veel eenzaamheid en 

uitsluiting. De vluchtelingen zijn de nieuwe armen. Hij is voor veel patiënten (allochtonen 

én autochtonen) een vertrouwensfiguur. Mensen komen met allerlei levensvragen bij hem. 

Hij zegt: “ik krijg de wereldellende in mijn spreekkamer binnen”. Hij geeft aan dat hij in vele 

contacten alleen een soort geruststellende rol heeft. Als hij spreekt over de vluchtelingen is 

er weer de brede ambitie dat Samen Beter iets aan hun positie zou moeten doen: bevorderen 

dat de wijk een ‘melting pot’ wordt. Hij ziet Samen Beter als totaalconcept en de huisartsen 

daarbinnen als een onderdeel. Eerstelijnszorg is voor hem geïntegreerde zorg.

2.  Chris (C)
Fysiotherapeut en acupuncturist, twee jaar na de start van Samen Beter erbij gekomen; werd 

aangetrokken door de ‘familiale sfeer’ van Samen Beter en door de ‘gewone wijk met gewone 

patiënten’.

Hij maakt alles klein en persoonlijk. De wijk is voor hem alles wat hem persoonlijk bindt met 

de wijk (geborgen, vertrouwd, er wonen en werken). In zijn werk gaat het om de kleine stapjes 

van mensen te begeleiden; hun proces volgen, van aanwezige mogelijkheden gebruik maken 

of deze creëren. Chris is lichamelijk gericht. Aanpak van psychosomatiek via het lichaam. 

Contactueel sterk; hij heeft vele ‘fans’ in de wijk.

Chris heeft geen grote ambities; bij hem draait het om het contact met collega’s en patiën-
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ten. De eigen ontwikkelingsruimte in het werk is belangrijk. Volgens Chris is veel van wat 

Samen Beter in het klein uitgeprobeerd heeft, later in grote programma’s (gezond bewegen) 

en nieuwe organisaties (arbodiensten) onder gebracht. Het fijne contact met collega’s is het 

allerbelangrijkste in zijn werk. Met de vrijwilligers ook, maar minder. Hij heeft na een hele 

dag verhalen ‘niet zo’n zin meer in hun verhalen’.

3.  Floor (F)
Leerkracht in de wijk, op een openbare basisschool, die ontstaan is na een bezetting door 

bewoners in 1983. Gedurende de eerste 10 jaren een gemixte school (kinderen van laag- en 

hoogopgeleide ouders, allochtoon en autochtoon), die veel activiteiten samen met de wijk 

(en Samen Beter) oppakte. De school veranderde in een ‘zwarte school’. Floor is gedesillusi-

oneerd afgehaakt in 2002.

Floor geeft aan dat het werken met een mix van kinderen uit de wijk perspectieven biedt. 

Nadat de school te eenzijdig samengesteld raakte, kwamen de school en de leerkrachten in 

een neerwaartse spiraal terecht. Ze beschrijft hoe het accepteren van vele kinderen met een 

probleemachtergrond de draagkracht van de school te boven ging en er geen positief leerkli-

maat meer gecreëerd kon worden. Floor is zich bewust geworden van haar eigen waarden en 

normen in het contact met wijkbewoners. Zij vindt dat meer welvaart niet leidt tot gezonder 

gedrag; zij ziet een relatie tussen gezond gedrag en cultuur.

 4. Annelies (A)   
Maatschappelijk werkster van 1984 tot 2000, daarna WAO, koos bewust voor Den Bosch 

Oost om voor ‘arme mensen’ te werken én omdat ze zich aangetrokken voelde tot de voor 

haar interessante personen die in Den Bosch Oost werkten. Zij ervoer een grote kloof tussen 

theorie en praktijk

In haar werkwijze komt nadrukkelijk haar besef naar voren van het gemis aan de meest 

vanzelfsprekende vaardigheden bij groepen mensen in de wijk. Zij moeten de gelegenheid 

krijgen om het gewone leven te leren leven. Tegelijkertijd heeft zij oog voor ieders kwaliteiten, 

juist bij deze mensen. Kwaliteiten versterken betekent vertrouwen in jezelf krijgen.

De wijk ziet ze als een handzaam concept om samenwerking te creëren en om mensen een 

geborgen plekje te kunnen bieden. Zij is samenwerkingsgericht naar andere hulpverleners én 

naar vrijwilligersorganisaties.

Ze benadrukt de tegenstelling tussen het kortdurend en begrenzend projectmatig werken en 

het werken in de nabijheid van mensen en hierbij hun tempo en proces volgend.

5. Gwen  (G)
Opbouwwerkster, gedurende vele jaren met tussenpozen gewerkt in Den Bosch Oost; voelt 

zich zeer aangetrokken tot de werkwijze in Oost; die ze als anders beschouwt dan de werk-

wijze van haar welzijnsinstelling.

Zij maakt onderscheid tussen de gangbare werkmethode van het welzijnswerk en ‘haar’ me-
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thode. Haar methode wordt gekenmerkt door:

Gwen heeft een stijl van werken die gebaseerd is op persoonlijke contacten met wijkbewoners 

en deze zorgvuldig onderhouden. Zij heeft een duidelijke visie op:

gezondheidsbevordering en wijkwelzijnswerk

Samen Beter als centrale wijkinstelling en het verdwijnen van het wijkwelzijnswerk

Zij kent veel belang toe aan personen; in haar omschrijvingen heeft ze het steeds over perso-

nen: die doet dit en die doet dat.

6. Helma (H)
Zij is sinds lang wijkverpleegkundige in Den Bosch Oost vanuit de Thuiszorg. Ze kwam 

toevallig in Den Bosch te werken en dit was een ‘cultuurschok’. Ze is geneigd het goede in 

en tussen mensen te zien. Ze noemt zichzelf naïef, omdat ze bijvoorbeeld ‘helers en andere 

lichte criminaliteit’ in de wijk niet herkent. Ze is in 1999 overgestapt naar een nieuwe functie 

binnen Samen Beter: praktijkverpleegkundige. In haar verhaal wordt duidelijk dat het wer-

ken in een grote thuiszorginstelling een andere invloed heeft op het professionele handelen 

dan in een kleine wijkorganisatie zoals Samen Beter. Ze vindt dat haar professionele autono-

mie binnen SB beter tot zijn recht komt.

Ze komt vooral bij veel ouderen thuis en kent de wijk vanuit die ‘zorg’ goed. Ze is enthousiast 

over het goed functionerende hulpverleningsnetwerk in de wijk en maakt daarvan gebruik. 

Ze beschouwt de aanwezigheid hiervan als iets ‘gegevens’. Zij vindt dat in Den Bosch Oost 

(in vergelijking tot andere wijken) veel zorg door mensen aan elkaar wordt gegeven. Ze heeft 

vanuit care een professionele blik op verschillen tussen bewoners: ze hebben wel en geen 

ziekte-inzicht en het daar wel en niet bijhorend gezond gedrag.

Over het volhouden in een moeizaam contact zegt ze: “voor een stukje is ’t voor mezelf, is ’t 

nieuwsgierigheid van mezelf: hoe gaat ’t nou met iemand; ook afhankelijk van de ernst van de proble-

matiek.” 

7.  Emiel (E)
Huisarts, sinds 10 jaar werkzaam bij Samen Beter. Ervoer Samen Beter in de begintijd als 

‘zijn familie’.Hij is bezig met zijn eigen positie: Moluks, arbeidersachtergrond en hoe hij 

zich verhoudt tot zijn patiënten en collega’s. Heeft goed inzicht in karakteristieken en denk-

patronen van zijn patiënten, correlerend met hun achtergrond. Hij is vooral arts en heeft 

beroepsmatig contact met andere disciplines en vrijwilligers. Hij wordt gewaardeerd om zijn 

bejegening en vakkennis door patiënten. Hij heeft een enkele keer discriminerende erva-
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ringen gehad en wordt ‘die bruine’ genoemd door sommige wijkbewoners. Hij heeft geen 

uitgesproken mening over de positie van Samen Beter in de wijk.

8.  Iris (I)
Sinds een kleine 10 jaar maatschappelijk werkster bij Samen Beter. Toevallig in Den Bosch 

Oost terecht gekomen. Zij heeft veel hulpverleningscontacten met allochtonen. Zij bena-

drukt dat ze langdurige relaties moet aangaan, vertrouwen krijgen, band opbouwen en dat 

dan stapje voor stapje problemen aan bod kunnen komen. Mensen bepalen zelf tempo en 

richting van de oplossingsrichting. Vanuit haar opleiding en werkervaring in het reguliere 

maatschappelijk werk kent ze het buurtgericht werken niet. Haar ‘inwijding’ door een andere 

maatschappelijk werker van Samen Beter (Annelies) in Den Bosch Oost is belangrijk geweest. 

Ze benadrukt in haar verhaal de grote problemen en de geringe vaardigheden die mensen 

hebben. Ze is een ‘doener’; heeft veel hulpverleningscontacten die praktisch van aard zijn: 

formulieren, schulden, huisvesting etc. 

9. Diana (D) 
Hoofd beschermde woongroepen GGZ. Sinds ongeveer 7 jaar werkzaam in de wijk. Even-

eens betrokken in de begeleiding van Trefpunt Oost. Diana kijkt instrumenteel vanuit een 

regionale instelling naar de wijk. Hoe is de wijk, wat hebben onze bewoners daar aan. Ze 

beoordeelt de wijk naar de mate van de integratie van hun bewoners vanuit het GGZ per-

spectief: lukt het de bewoners om een activiteit te vinden. Ze beschouwt de  GGZ niet als een  

wijkinstelling, die samen met wijkbewoners en andere instellingen werkt aan een klimaat ge-

schikt voor iedereen. Trefpunt Oost beoordeelt Diana vanuit een professionele optiek: sluit 

dit aan bij de psychiatrische bewoners? Het feit dat wijkbewoners op hun eigen manier iets 

creëren voor de psychiatrische wijkbewoners wordt niet benaderd vanuit een tweerichtings-

verkeer. De keuze van de GGZ voor het wijkgericht werken is deels voortgekomen uit een 

bezuinigingsopdracht. Er zijn geen beroepskrachten beschikbaar voor het sociale contact; 

het sociale contact moet nu komen vanuit vrijwilligers uit de wijk. Diana staat hier kritisch 

tegenover.

10. Lex (L)
Opbouwwerker, die voor een gedeelte van zijn functie in Den Bosch Oost werkzaam is. Hij is 

toevallig in deze wijk terecht gekomen; het is geen bewuste keuze. Hij hanteert de klassieke 

opbouwwerkmethode van ondersteuning bieden aan wijkcomités. Hij hanteert een wijkop-

deling in partjes, legt geen verbindingen tussen groepen. Hij is op problemen en knelpunten 

gespitst. Praktische resultaten zijn belangrijk voor de buurt. Hij is gericht op zelfwerkzaam-

heid van bewoners en blijft zelf op afstand.
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11. Kaja (K)
Turkse maatschappelijk werkster, politiek vluchteling; zij heeft de opleiding maatschappelijk 

werk in Nederland gevolgd. Indrukwekkend persoonlijk verhaal. Ze werkt voor een gedeelte 

bij Samen Beter, specifiek voor de Turkse bewoners in Den Bosch. Ze gebruikt bewust haar 

eigen emancipatieproces in de hulpverlening. Ze werkt vooral doelgroepgericht, niet wijkge-

richt. Ze heeft zich los gemaakt van de Turkse gemeenschap. Ze voelt zich aangetrokken tot 

de maatschappelijke functie van Samen Beter.

12. July  (J)
Sinds kort in de wijk neergestreken wijkgezondheidswerker van de GGD. Heeft nog weinig 

aansluiting in de wijk. Worstelt met de invulling van haar werk. Zij kan nog geen evenwicht 

brengen in enerzijds aansluiten bij de bewoners en anderzijds haar gezondheidsboodschap 

overdragen. Alle gangbare ideeën over gezondheidsbevordering zijn terug te horen in haar 

verhaal. Zij maakt zich druk over de moeilijke effectmeting van activiteiten.
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BIJLAGE 5   TYPERINGEN I/DERS

De I/Ders zijn als een aparte categorie onderzocht. Zij werken betaald via een reïntegratie-

regeling na een lange tijd van werkeloosheid. Een aantal van hen was vrijwilliger in de wijk 

en heeft deze vrijwillige activiteiten omgezet in een I/D regeling (voorheen Melkertbaan).Zij 

zijn hier beschreven in volgorde van de periode van beroepsmatige betrokkenheid in Den 

Bosch Oost. De namen zijn gefingeerd. De Romeinse cijfers verwijzen naar de nummering 

in Atlas-ti en de analyses.

1.  Wilma (I)
Preventiewerkster bij Samen Beter, eerst jaren als vrijwilliger bij Samen Beter betrokken, 

daarna via een I/D regeling. Haar verbinding en betrokkenheid met de wijk, wijkbewoners en 

vooral met Samen Beter is groot. Haar werkwijze is gebaseerd op deze verbinding. Wilma kan 

inhoud, werkwijze en resultaten van haar werk moeilijk verwoorden; ze blijft daarin vaag. 

Haar observaties richting interventies van het welzijnswerk en de GGD zijn echter scherp. 

Over haar werkwijze zegt ze: ik werk intuïtief en maak de dingen klein en gewoon. Ze trekt 

haar eigen plan; laat zich niet in een professioneel keurslijf dwingen.

Wilma neemt binnen Samen Beter een tussenpositie in tussen vrijwilligers en beroepskrach-

ten en is voor SB een brug naar wijkactiviteiten.

2.  Theresa (IV)
Al vele jaren actief in vele wijkactiviteiten; haar huidige werk is de coördinatie van de psychi-

atrische dagopvang Trefpunt Oost, eerst als vrijwilligster, later via een I/D regeling. Theresa 

is opgegroeid in Den Bosch Oost. Maakt vergelijkingen met vroeger en nu. Vindt dat mensen 

minder voor elkaar doen. Zij blijft dit echter wel doen in haar persoonlijke leven én in haar 

werk als I/Der voor de integratie van psychiatrische patiënten in de wijk. Ze heeft zich los ge-

maakt van wat ze noemt ‘de echte Bossche mentaliteit van voor de deur zitten en roddelen’. 

Ze maakt een scherp onderscheid tussen de professionele instellingen die werken IN de wijk 

en de instellingen die de wijk gebruiken voor eigen doelstellingen.

3.  Mary (V)
Mary is werkzaam in een buurthuis via een I/D regeling en actief in Wijkplatform Oost. Zij 

signaleert scherp de tegenstellingen in de wijk, in het gezondheidscentrum, in de bejegening 

door professionals, etc. Ze klaagt aan, maar voelt eveneens de onmacht om de onrechtvaar-

digheden die ze benoemt, echt aan te pakken. Zij vindt de wijk géén achterstandswijk, dat is 

een etiket dat buitenstaanders geven. Ze vindt wijkbewoners intolerant en discriminerend. 

Zij heeft goed contact met allochtone vrienden van haar zonen



338 

4.  Marijke (II)
Marijkes levensverhaal is een voorbeeld van empowerment. Haar verhaal over het Kruimeltje 

is een concreet voorbeeld van een wijkproject opgezet en gedragen door vrijwilligers, dat let-

terlijk de kleur van de wijk aanneemt en mee verandert met de veranderingen in de wijk. Een 

wijkproject, dat zelfstandig op vrijwilligersinzet draait én korte lijnen met het professionele 

circuit heeft. Zij is zeer zelfbewust. Hanteert een manier van werken die inspeelt op de opvoe-

dingsstijl in een volkswijk en daar tevens nieuwe elementen aan toevoegt. Zij staat dicht bij 

de cultuur van de moeders en kan toch nieuwe inzichten en vaardigheden m.b.t. opvoeding 

en relaties introduceren. Marijke maakt zich niet druk over wijkindelingen en typeringen; ze 

werkt met de moeders die binnen komen.

5.  Nadia (III) 
Marokkaanse gezondheidsvoorlichtster-eigen-taal bij Samen Beter, eerst als vrijwilligster, la-

ter via een I/D regeling. Haar verhaal is doorspekt met haar gezondheidsbeleving. Ze vertelt 

veel over haar gezondheidsklachten. Haar achtergrond, haar cultuur en gezondheidsbele-

ving ‘strijden’ met haar verlangen om als geëmancipeerde vrouw een gewaardeerde functie 

in de gezondheidszorg te hebben. Zij heeft ervaringen met discriminatie in het ene deel van 

de wijk. Sinds haar verhuizing naar een ander deel van de wijk heeft ze een goed contact met 

buren heeft. Over de contacten met de Marokkaanse gemeenschap is ze negatief: die hielpen 

haar niet toen ze hen nodig had.

 



 339

BIJLAGE 6   TYPERINGEN VRIJWILLIGERS

Er zijn 23 vrijwilligers in het onderzoek betrokken. Het materiaal van 1 vrijwilligers is niet 

opgenomen, omdat het interview weinig materiaal bevatte. In deze bijlage staan de type-

ringen in een volgorde die samenhangt met de aard van de vrijwillige activiteiten. Hierbij 

is een onderscheid gemaakt voor zorg gerelateerde activiteiten en welzijnswerk gerelateerde 

activiteiten. Daarbinnen is de volgorde naar duur van de betrokkenheid. De namen zijn ge-

fingeerd. De cijfers verwijzen naar de nummering in Atlas-ti en de analyses.

Vrijwilligers met aan zorg gerelateerde activiteiten

1.  Anna (13)
Weduwe en moeder van grote ‘Den Bosch Oost familie’, bij vele wijkactiviteiten als opricht-

ster actief geweest; ook bij Samen Beter. Zij is o.a. gastvrouw geweest en bestuurslid. Zij 

is de ‘wijkdichteres’. Ze is vele keren geïnterviewd voor artikelen in tijdschriften, kranten 

of voor publicaties. Ze heeft vele keren op congressen en bijeenkomsten haar verhaal over 

de wijk, over het gezondheidscentrum, over haar persoonlijke ontwikkeling verteld. Ze kan 

haar gedachten goed verwoorden. Ondanks haar participatie in deze voor haar zo andere 

wereld blijft ze in haar waarden en normen en in haar gedrag de ‘volksvrouw’, die hoort 

bij ‘ons soort mensen’. In haar contact met haar eigen familie is ze, zoals ze zelf noemt, 

‘harder getaald’; directer en minder genuanceerd. Geld speelt een belangrijke rol in relatie 

tot gezondheid; als je geen geld hebt, maak je je zorgen en word je ziek. Het wel hebben van 

geld lijkt echter geen garantie voor gezondheid. In haar familie wordt ze met veel ziekten en 

problemen geconfronteerd. Men heeft geen gezonde leefstijl.

2.   Toon (7)
Ex-timmerman, die een opleiding in het welzijnswerk heeft gevolgd, werkzaam via sociale 

werkvoorziening. Zeer actief in allerlei wijkactiviteiten; hij kent de wijk goed; heeft vele con-

tacten. Hij heeft een grote betrokkenheid en buurtbinding. Is door scholing in het welzijns-

werk zijn wortels kwijt geraakt. Hij zegt: “Was ik maar nooit gaan leren, dan had ik ook niks 

geweten. Want hoe meer je weet, hoe moeilijker het wordt; daar word je ongezond van.” Hij 

heeft meer ambities dan fysiek mogelijk is  en heeft veel problemen in zijn gezin en met zijn 

gezondheid.

 

3.  Jeanne (1)
Ze is reeds lang en bij veel wijkactiviteiten betrokken; o.a. vrouweninitiatiefgroep, gastvrouw 

Samen Beter, oprichter Trefpunt Oost. Jeanne koestert beelden van vroeger in de wijk of bij 

Samen Beter; vroeger was ‘goed’. Goed heeft bij haar vooral te maken met betrokken zijn bij 
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elkaar. Deze waardering staat in tegenstelling tot haar eigen emancipatie, waarin ze heeft 

geleerd te kiezen, haar eigen weg te volgen en zich los te maken van (buurt)relaties. Jeanne is 

een strijdbare vrouw. Klassenbewust en trots op haar arbeidersafkomst. Staat op de bres als 

ze onrecht bespeurt. Ze komt op voor haar gezin, voor haar buurt, voor ‘haar’ psychiatrische 

patiënten

Zij beschrijft hoe moeilijk het is om gezonder te gaan leven; hoe zij blijft zoeken naar licha-

melijke oorzaken, hoe moeilijk het is om te accepteren dat het om spanningen gaat, waar ze 

zelf iets aan moet doen. De eindeloos herhaalde uitleg was nodig om dit echt te beseffen. 

Belangrijk was ook het feit dat ze dezelfde boodschap hoorde in de privé sfeer én vanuit 

professionele hoek.

4.  Anneke (6)
Anneke is medeoprichter van Samen Beter, het Kruimeltje en Wijkplatform Oost; zij is zeer 

actief. Heeft vele contacten en is een verbindende figuur in de wijk. Ze is hoog opgeleid en 

hoort bij de ‘rijken’. Dit te ontdekken was een schok voor haar. Weet steeds minder goed hoe 

je achterstand moet definiëren. Zij is een bewuste en kritische ‘patiënt’. Zij zet zich zeer in 

voor de mensen in de wijk. Zegt daarover: “… achter ieder huis zitten mensen met zoveel capaci-

teiten. Je zou ze het goud in de wijk noemen, je zou het eruit willen halen.”

5.  Clara (19)
Clara heeft haar hele leven in Den Bosch Oost gewoond en via het welzijnswerk gewerkt 

voor de lagere sociale milieus, waar ze nadrukkelijk niet bij hoorde, maar zich wel toe aange-

trokken voelde. Ze werkt sinds haar pensionering als vrijwilliger en zegt vanuit haar positie 

interessante dingen over het verschil tussen vrijwillig en betaald werk. Ze werkt vooral met 

en voor ouderen en heeft een groot netwerk van vrijwilligers opgezet in Oost. Ze voelde zich 

in eerste instantie alleen staan t.o.v. de ‘groep’ van Samen Beter. Via de samenwerking in 

Hulpsector Oost heeft ze de openheid ervaren van samenwerken voor de wijk. 

6.  Sandra (4)
Sandra beschrijft haar bewuste keuze om patiënt te willen worden van Samen Beter. Hoe 

ze door maatschappelijk werk gemotiveerd is om vanuit een postnatale depressie actief te 

worden bij Samen Beter. Ze is erbij gaan horen. Samen Beter heeft grote betekenis voor haar 

zelf en voor de wijk. Zij heeft na haar vrijwilligersactiviteiten bij Samen Beter projectmatig 

een aantal jaren bij Samen Beter gewerkt, zij is hoog opgeleid. Zij blijft zich verbonden voelen 

met de wijk en doet er nog steeds vrijwilligerswerk. Ze ervaart het feit dat ze geaccepteerd 

en gewaardeerd wordt door de actieve wijkbewoners als een bevestiging dat ze professioneel 

gezien de juiste toon weet aan te slaan.
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7.   Fien (2)
Fien is na het overlijden van haar man, voor wie zij tijdens zijn ziekbed zorgde, opgebloeid en 

een nieuw leven begonnen. Ze wil daar graag en veel over vertellen. Zij heeft door haar vrijwil-

ligerswereld veel informatie gekregen, over mogelijkheden, die ook op haar van toepassing 

zijn. Zij geeft zwemles, werkt bij de Zonnebloem en is gastvrouw en bestuurslid bij Samen 

Beter. Samen Beter is een belangrijke plek in haar leven gaan innemen. Ze ontleent er een 

positie aan in de wijk. Ze heeft ondanks diverse ziektes en klachten een positieve kijk op haar 

gezondheid.  Ze maakt een onderscheid tussen de mensen die ze kent en de ‘anoniemen’,  die 

haar gevoelens van onveiligheid geven. Dit onderscheid maakt ze ook bij allochtonen; ze is 

bang voor allochtone jongeren én geeft aan dat ze een goed contact heeft met allochtonen in 

de zwemvereniging en bij Samen Beter.

8.   Deria (9)
Deria is vluchteling en wil terug naar Somalië; hij voelt zich in Nederland gediscrimineerd. 

Hij heeft in zijn ogen een kleine positie als tolk en vertaler en ondersteunt andere landgeno-

ten in zijn contacten in het gezondheidszorgcircuit. Hij is lid van de cliëntenraad van Samen 

Beter. Hij heeft een brede kijk op gezondheid en benadrukt steeds hoe belangrijk gezond-

heidsvoorzieningen voor vluchtelingen zijn en dat ze goed begrepen worden.

9.  Lina (20)
Alleenstaande vrouw, ervaringsdeskundige én professionele opleiding in de hulpverlening, 

actief bij de Stroom en in terminale zorg. Lina verwoordt helder hoe ze als ervaringsdeskun-

dige gaat werken bij de Stroom en een nieuw leven opbouwt (empowerment). Ze ontdekt dat 

ze raakvlaken heeft met vrouwen uit de wijk hoewel ze zelf tot een andere klasse behoort. 

Ze zegt behartigenswaardige dingen over het verschil tussen de Stroom en de professionele 

hulpverlening en ze is helder over hoe een wijkinitiatief zonder de juiste begeleiding zich kan 

isoleren in de wijk.

10.   Divakar (10)
Surinaams-Hindoestaanse, jonge man, mantelzorger en lid van de patiëntenraad van Samen 

Beter. Door de handicaps van zijn zussen staat het gezinsleven in het teken van ‘gezond en 

ziek zijn’ en hun relaties met de gezondheidszorg. Hij heeft veel waardering voor zijn moe-

der; haar onvoorwaardelijke zorg aan haar dochters stelt haar tot veel in staat. (Bijvoorbeeld: 

als analfabete vrouw haar rijbewijs halen om de bus voor de dochters te kunnen besturen.) 

Zijn kijk op de omgeving is ingekleurd vanuit de gezondheidszorg. Hij stelt Samen Beter cen-

traal. Alsof de wijk Den Bosch Oost van Samen Beter is i.p.v. omgekeerd. Divakar heeft veel 

ervaringen in de relaties patiënt - mantelzorger - professional. Hij zegt: “…wij doen de dingen 

ook zelf. En wij krijgen hulp van de buitenkant, van de buitenwereld... de disciplines. En dat is ook wel 

belangrijk, om dingen ook weer zelf te kunnen blijven doen.”
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11.   Clarisse (14)
Clarisse is gescheiden, heeft twee volwassen kinderen en is oorspronkelijk afkomstig uit Por-

tugal. Haar verhaal is gekleurd door haar ziektebeleving.. Ze betreurt het dat ze niet eerder 

geaccepteerd heeft dat ze psychisch ziek is. Het leven overkomt haar en alleen in de contacten 

met het wijkproject de Stroom ontstaan enige gevoelens van iets willen aanpakken zoals 

leren fietsen.

Vrijwilligers met aan welzijn gerelateerde activiteiten

12.   Dorus (23)
Dorus is een ‘klassieke’ Oost vrijwilliger. Hij heeft zijn leven lang allerlei activiteiten in de 

wijk georganiseerd, verbonden met zijn persoonlijke behoeften. Eerst jeugdactiviteiten, mu-

ziekactiviteiten en timmerwerkplaats voor mannen, later voor kwetsbare groepen. Bezig zijn 

is de remedie voor iedereen die ziek is of het moeilijk heeft. Dorus vindt dat vroeger alles 

beter was. De verloedering van de wijk komt volgens hem vooral door de komst van alloch-

tonen.

13.   Henk (3)
Werkt in de bouw en is naast zijn drukke werk een actieve buurtbewoner met oog voor de 

hele wijk, voorzitter van een buurthuis en mede oprichter van het Wijkplatform. Henk is 

iemand die pal staat voor de eigen activiteiten van wijkbewoners. Wil iedereen bij elkaar hou-

den en niet afhankelijk zijn van beroepskrachten. Wil niet etiketteren. Iedereen hoort erbij. 

Hij kent Samen Beter een belangrijke rol toe als samenbindende kracht in de wijk. Zegt ‘we 

hebben veel geleerd van Samen Beter’.

14.    Harry (5)
Harry is actief in een buurtcomité, in het jongerenwerk in het buurthuis en is lid van Wijk-

platform Oost. Hij heeft een duidelijke mening over de wijk; over verschillen tussen vroeger 

en nu. Hij idealiseert vroeger niet. Over verschillen tussen buurtjes en wijkbewoners. Over 

het met elkaar kunnen leven zonder teveel met elkaar van doen hebben. Over de corrigerende 

factor van het gemixte wonen. Opvallend is dat hij niet normeert, maar verschillen accep-

teert. Hij bekritiseert de bevoorrechting van allochtonen door de gemeente. Is erg gespitst 

op goede bejegening door instellingen.

15.   Ella (12)
Ella verbindt haar privé-leven, haar werk en haar vrijwilligersactiviteiten aan elkaar. Zij zegt 

over haar werk: “Ik krijg door mijn werk een emotionele band met mensen. Ik kom zo vaak bij hen, 

dat ik er betrokken bij raak, dat is toch normaal?”  Zij werkt tevens als vrijwilligster in het die-

renpark en veel met kinderen. 
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Zij heeft een persoonlijke en politieke motivatie om actief te zijn in de wijk. Reageert fel, 

vanuit betrokkenheid, op obstakels die haar beletten haar leven naar haar eigen keuze in te 

richten. Ze herkent de verschillen in de wijk tussen bewoners en tussen buurtjes in de wijk. 

Zij is gericht op solidariseren en verbindingen leggen. Bezig met kinderen en wijkbewoners 

waarden en normen bij te brengen vanuit voorbeeldgedrag. Ze vindt dat je in het wijkwerk 

meer hebt aan betrokken vrijwilligers dan beroepskrachten.

16.   Paul (16)
Bevlogen jonge vader, die zijn baan heeft opgezegd om in de wijk te werken. Paul ziet de wijk 

als een prima werkterrein om met kinderen en jongeren te werken. Positief over de buurtge-

richte aanpak en sceptisch over het welzijnswerk en gemeentelijke politiek. Door zijn contac-

ten met allochtonen gaat hij anders over hen denken: kinderen zijn beleefder, zorgzamer dan 

Nederlandse kinderen. Allochtone jongeren, die hij tegen komt, zijn tot zijn verrassing hoger 

opgeleid en actiever dan de allochtone wijkjongeren. Hij vindt de school bij uitstek de plek 

om met kinderen aan de slag te gaan. Het is de ‘vindplaats’.Hij merkt dat de drive van de kin-

deren 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.

17.  Laura (17)
Laura is opgegroeid in de Graafsewijk Noord en in die wijk speelt een groot deel van haar 

leven. Ze woont er, heeft hier haar vrienden en doet er–zoals haar ouders- vrijwilligerswerk. 

Werk en school is iets van ‘buiten’. Het welzijnswerk en de gemeente ook. Dat zijn allemaal 

‘de anderen’ . De buurt is vertrouwd; gezondheidsinformatie die in het buurthuis gegeven 

wordt is vertrouwd en heeft meer betekenis.

18.    Mohammed (21)
Mohammed is een hoogopgeleide en zelfbewuste Marokkaanse jongeman, die in de wijk 

geboren is. Religieus, staat midden in de activiteiten in de wijk. Vindt contacten tussen cul-

turen heel belangrijk. Hoort bij een groep jongeren die zich nadrukkelijk op een positieve 

manier manifesteren in de wijk, nadat zij eerst voor overlast zorgden. Hij zegt over hun inzet; 

“We hebben eigenlijk helemaal niks, behalve onze wilskracht, onze wil.” Zij verliezen niet het con-

tact met de vrienden die het criminele pad op gaan. Hij wijst criminaliteit af, maar daarmee 

de personen niet. Die blijven erbij horen.

19.  Samuel (22)
Antilliaan, die sinds een aantal jaren in Nederland, in Den Bosch-Oost woont en zich inzet 

voor jongeren in de buurt. Hij ziet de uitwerking van het harde productiewerk in de bouw 

op de gezondheid en omgangsvormen van mensen. Groot verschil in werktempo met zijn 

thuisland. Samuel hanteert een zeer brede gezondheidsdefinitie. Dat mensen goed met el-

kaar omgaan is belangrijk voor de gezondheid. Daar kunnen de dokters niets aan doen. 
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Dat moeten de mensen in de buurt zelf doen. Hij beschouwt Samen Beter als een goede én 

vanzelfsprekende voorziening in de wijk. 

20.   Noud (18)
Noud, jonge automonteur; zijn verhaal vertoont veel gelijkenis met het verhaal van Laura. 

Opvallend hoe belangrijk de vriendengroep is: “als je geen echte vriendengroep hebt dat het 

dan stukken moeilijker is”. Hij sluit zich af voor de buitenlandse jongeren. Hij is niet discri-

minerend, maar heeft er helemaal geen contact mee. 

21.   Loes (15)
Jonge vrouw met psychiatrische aandoening, vrijwilligster bij het Kruimeltje. In haar verhaal 

staat het hanteren van haar psychiatrische aandoening centraal; hoe ze hiermee omgaat en 

een plek geeft in haar leven.

Het werken als vrijwilliger bij het wijkproject het Kruimeltje toont aan hoe belangrijk een 

juiste werkomgeving is, waarin ze de ruimte én houvast krijgt om te kunnen functioneren. 

Ze kijkt naar de wijk als een buitenstaander; hoort er niet echt bij. Ze maakt gebruik van 

voorzieningen in de wijk.

22.   Elena (8)
Elena is een Bosnische vluchtelinge en vrijwilliger bij het Kruimeltje. Zij heeft een verras-

sende kijk op de wijk, waarin zij niet vroeger en nu, maar daar en hier vergelijkt. Ze voelt 

zich welkom in de buurt. Samen Beter is een vanzelfsprekende voorziening. Geen gezoek wie 

waar is, alles bij de hand. Bij het Kruimeltje voelt zij zich prettig; zij ervaart veel steun van de 

coördinator. Zij overleeft, maar zoals ze zegt van binnen is zij ongelukkig.
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BIJLAGE 7   1E CLUSTER CATEGORIEËN
 

Toelichting per kolom:

1e kolom: aantal jaren werkzaam in Den Bosch-Oost

2e kolom: de letters en cijfers van de respondenten refereren aan de typeringen.

3e kolom : sector waarin men werkzaam is

- M (para)medisch: huisarts, fysiotherapeut, 

- M/S GGD, verpleegkundige, GGZ, preventiewerk, zorgvrijwilliger

- S m.w., opbouwwerk, leerkracht; kinderopvang, buurthuiswerker, sociaal werk vrijwilliger

4e kolom : referenties bij de start van werkzaamheden in de wijk; de sterkste referentie staat 

voorop.

Rationele referenties 

   o  ideologische en theoretische concepten (marxisme, wijktheorie, samenwerkingstheorie etc.):   

   o vanuit een theoretisch model werken

   o beroepsopleidingen

   o   bij vrijwilligers en I/D emancipatieproces (dit is niet alleen rationeel, maar heeft wel een 

rationeel element door scholing in de wijk)

Emotionele referenties 

   o erbij willen horen

   o aangetrokken tot personen en/of werkwijze

   o wonen in de wijk

   o opgegroeid in de wijk

   o familiebanden c.q. vrienden in de wijk

Morele referenties 

   o  in een achterstandswijk willen werken om ‘goed’ te doen, iets voor anderen willen bete-

kenen

   o  mensen in een achterstandswijk c.q. kwetsbare mensen hebben recht op goede zorg

   o  vanuit eigen sociale achtergrond/geboorteland voor mensen in achterstandswijken willen 

werken
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5e kolom: keuzegrond om in de wijk te werken

Bewuste keuze n.a.v. rationele/ideologische, emotionele of sociale motieven

   o morele motieven

Instellingskeuze als rationeel motief

Vanzelfsprekende keuze n.a.v emotionele, sociale of morele motieven

6e en 7e kolom: 1e wijkbeeld en bijstelling van het wijkbeeld in de loop der jaren

Rationeel gekozen d.w.z. theoretische/abstracte benamingen:

  gemixte wijk, arbeiderswijk, achterstandswijk, SEGV-wijk, wijk met procentueel  

veel allochtonen

Emotionele/gevoelsmatig gekozen benamingen

  gezellige volkswijk, arbeiderswijk met ‘ons soort mensen’, wijk met arme mensen,   

fantastische wijk, allochtonenwijk, verloederde wijk, criminele wijk, nette wijk, 

 veilige wijk

Sociale benamingen gekozen vanuit relationele aspecten

  actieve wijk,  inactieve wijk, zorgzame wijk, individualistische wijk,  

verbrokkelde wijk, saamhorige wijk

 

Tabel B. 7.1 Clustering beroepskrachten naar sector, referenties, keuzegrond, 1e en 2e wijkbeeld

 Respondent Sector Referenties Keuzegrond 1e wijkbeeld Ontwikkeling 
      wijkbeeld

> 20 jaar (B) M M-R-E B E R

 (C) M E-R B E R

10 – 20 jaar (A) S E-R B E S

 (F) S E-R-M B E E

 (G) S E-R B R S

 (H) M/S R > R-E I > B E S

5-10 jaar (D) M/S R-M I E S

 (I) S R-M I R S

 (L) S R I R E

 (E) M E-R B E R

 (K) S R-M I R S

3-5  jaar (J) M/S R I R S
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Tabel 7.1.2  Clustering I/D naar sector, referenties, keuzegrond, 1e en 2e wijkbeeld

 Respondent Sector Referentie Keuzegrond 1e wijkbeeld Ontwikkeling 
      wijkbeeld

10 – 20 jaar (I) M/S E-R B E S

 (IV) S E V E S

 (V) S E V E S

5-10 jaar (II) S R-E B R S

 (III) M/S E-R V E E

Tabel 7.1.3  Clustering vrijwilligers naar sector, referenties, keuzegrond, 1e en 2e wijkbeeld

 Respondent Sector Referentie Keuzegrond 1e Wijkbeeld Ontwikkeling
      wijkbeeld

> 20 jaar 1 M/S E-M V E S

 6 M/S R-M V R S

 7 M/S E-M V E S

 13 M/S E-M  V E E

 19 M/S R-E-M V R S

 23 S E-R V E E

 3 S E-M V E S

10 – 20 jaar 4 M/S E-R-M B E S

 2 M/S E  V E S

5-10 jaar 5 S E-M  V R S

 20 M/S E-M-R B E E

 9 M/S M-R B - -

 8 S E-R B E S

3- 5 jaar 15 S E-R B S S

 10 M/S R-M B R S

 12 S R-E-M B R E

 16 S R-E-M B R S

 14 M/S E-R B - -

 17 S E V E S

 18 S E V E S

 21 S E-M V E S

 22 S E V S S
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BIJLAGE 8   2e CLUSTER CATEGORIEËN

In het schema staat de gezondheidsopvatting, die de meeste nadruk kreeg voorop. L is de 

lichamelijke gezondheidsopvatting, P is de psychische gezondheidsopvatting, S is de sociaal-

maaatschappelijke gezondheidsopvatting en V staat voor degenen die vooral de aanwezig-

heid van voorzieningen benadrukten. In de laatste kolom staan de groepen vermeld, die 

de respondenten als kwetsbare groepen in de wijk aanmerken. Voor een aantal vrijwilligers 

geldt, dat dit tevens de groepen zijn, waar zij zich in hun activiteiten op richten. Twee respon-

denten (L en J) hebben geen groepen benoemd.

Tabel B.8.1   Clustering beroepskrachten naar sector, referenties, keuzegrond, 1e en 2e wijkbeeld, ge-

zondheidsopvatting en kwetsbare groepen

 Resp. Sector Ref. Keuze 1e wijkb. 2e wijkb. Gzh.opvatting Kwetsbare groepen

> 20 jaar (B) M M-R B E R S-L-P Segv, geïsoleerde gezinnen,  

   E     vluchtelingen, eenzamen

 (C) M E-R B E R P-L-S Psychosomatische klach-

        ten, probleemkinderen

10 –  (A) S E-R B E S S-P-L Segv

20 jaar (F) S E-R- B E E S-P-L Probleemkinderen, 

   M     zorgmijders

 (G) S E-R B R S S-P-L Segv, eenzamen, 

        multiproblemgezin

 (H) M/S R >  I > B E S S-P-L Segv, chronisch zieken, 

   R-E     ouderen

5-10 (D) M/S R-M I E S P-S-L Psychiatrische patiënten

jaar (I) S R-M I R S P-S-L Geïsoleerden, mishandelde 

        vrouwen, multiproblem-

        gezinnen, psycho-

        somatische klachten

 (L) S R I R E P-S-L 

 (E) M E-R B E R P-L-S Laag zelfbeeld, geen 

        zelfvertrouwen

 (K) S R-M I R S P-S-L Probleemkinderen

3 jaar (J) M/S R I R S L-P-S 
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Tabel. B.8.2    Clustering I/Ders naar sector, referenties, keuzegrond, 1e en 2e wijkbeeld,  

gezondheidsopvatting en kwetsbare groepen

 Resp. Sector Ref. Keuze 1e wijkb. 2e wijkb. Gzh.opvatting Kwetsbare groepen

10 –  (I) M/S E-R B E S L-P-S Segv, gehandicapten, 

20        psychiatrische patiënten, 

jaar        mantelzorgers, 

 (IV) S E V E S S-L-P Psychiatrische patiënten

 (V) S E V E S S-L-P Ouderen, psychiatrische 

        patiënten

5-10 (II) S R-E B R S S-L-P Segv, alleenstaande 

jaar        moeders, multiproblem-

        gezinnen

 (III) M/S E-R V E E L-P-V Psychosomatische klachten 
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Tabel B.8.3    Clustering vrijwilligers naar sector, referenties, keuzegrond, 1e en 2e wijkbeeld,  

gezondheidsopvatting en kwetsbare groepen

  Resp. Sector Ref. Keuze 1e wijkb. 2e wijkb. Gzh.opvatting Kwetsbare groepen

> 20 jaar 1 M/S E-M V E S P-S-L Psychiatrische patiënten, 

        psychosomatische klachten

 6 M/S R-M V R S P-L-V Probleemkinderen

 7 M/S E-M V E S P-L-S Psychiatrische patiënten, 

        WAOers, astma-patiënten

 13 M/S E-M  V E E S-P-L-V Segv, eenzame mensen, 

        verslaafden, psycho-

        somatische klachten

 19 M/S R-E- V R S P-S-L Eenzame ouderen, 

   M     kankerpatiënten, 

        probleemkinderen

 23 S E-R V E E S-P-L Psychiatrische patiënten, 

        zorgbehoeftigen, WAOers

 3 S E-M V E S S-P-L Zorgbehoeftigen

10 – 20   4 M/S E-R- B E S P-L-S Segv, alleenstaande 

jaar   M     moeders, eenzame 

        ouderen, mantelzorgers,

         vluchtelingen

 2 M/S E  V E S P-L-S Mantelzorgers

5-10 jaar 5 S E-M  V R S P-S-L-V Psychiatrische patiënten

 20 M/S E-M B E E P-L-S Mishandelde vrouwen, 

   -R     zorgbehoeftigen

 9 M/S M-R B - - V-L-P-S Vluchtelingen

 8 S E-R B E S V-P-L Vluchtelingen

3- 5 jaar 15 S E-R B S S P-S-L Psychiatrische patiënten, 

        multiproblemgezinnen

 10 M/S R-M B R S S-L-P-V Gehandicapten, 

        mantelzorgers

 12 S R-E-M B R E P-L-S Eenzame ouderen

 16 S R-E-M B R S P-L-S Probleemkinderen

 14 M/S E-R B - - P-L-V Segv, psychosomatische 

        klachten

 17 S E V E S L-S-P Jongeren

 18 S E V E S S-L-P Jongeren

 21 S E-M V E S P-L-V Jongeren

 22 S E V S S V-L-P-S Psychosomatische klachten


