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Samenvatting





In dit proefschrift staat de wijkgerichte aanpak van gezondheidsverschillen centraal. In de 

afgelopen 30 jaar zijn gezondheidsverschillen een steeds belangrijker thema geworden in de 

openbare gezondheidszorg. Met de term ‘gezondheidsverschillen’ wordt in dit proefschrift 

de systematische verschillen in gezondheid tussen sociaal-economische groepen binnen 

een samenleving bedoeld. Gezondheidsverschillen ontstaan vooral doordat lagere sociaal-

economische groepen in relatief grote mate zijn blootgesteld aan materiële, psychosociale 

en gedragsmatige factoren die het risico op gezondheidsproblemen verhogen. Net als in vele 

andere landen blijken gezondheidsverschillen in Nederland hardnekkig. In 2009 bedraagt de 

levensverwachting voor personen uit de laagste sociaal-economische groep gemiddeld 6 tot 

7 jaar korter dan die voor personen uit de hoogste sociaal-economische groep. Bovendien 

brengen personen uit de laagste sociaal-economische groep gemiddeld nog eens 16 tot 19 

jaar langer in een slechtere gezondheid door. 

Gezondheidsachterstanden concentreren zich vaak in wijken van grote steden. Een van die 

steden is Den Haag. In 1998 laat de Haagse gezondheidsmonitor zien dat de levensverwachting 

van de Hagenaars is gerelateerd aan de sociaal-economische status van de wijken. In 

achterstandswijken zoals de Schilderswijk en het Transvaalkwartier ligt de levensverwachting 

lager dan in de meer welgestelde wijken zoals Westbroekpark/Duttendel en Benoordenhout. 

Deze verschillen in gezondheid worden bevestigd door de gezondheidsmonitor in 2002. Het 

is in dat jaar dat het thema gezondheidsverschillen voor het eerst expliciet wordt opgenomen 

in het gemeentelijk coalitieakkoord (2002-2006). In dit akkoord wordt onder andere tot doel 

gesteld om gezondheidsverschillen te reduceren door de gezondheid in zes achterstandswijken 

te bevorderen. Hiertoe wordt het wijkgerichte programma ‘Gezondheidsachterstand Moet 

Wijken’ opgezet met een budget van 1.9 miljoen Euro. 

De wijkgerichte aanpak is de laatste jaren in populariteit gegroeid. Het zou een effectieve 

methode zijn om met name de laagste sociaal-economische groepen te bereiken met 

gezondheidsbevorderende maatregelen. Zowel binnen als buiten Nederland zijn al vaker 

wijkgerichte programma’s opgezet om gezondheid te verbeteren. In experimentele studies naar 

de effecten van deze programma’s wordt meestal minimaal effect op gezondheidsdeterminanten 

zoals beweeggedrag en voeding zichtbaar. Deze tegenvallende resultaten laten zich niet 

eenvoudig interpreteren. Mogelijk wijzen deze studies uit dat een wijkgerichte aanpak geen 

effect heeft. Maar het is ook mogelijk dat de principes van een wijkgerichte benadering in deze 

programmes onvoldoende zijn toegepast om een gezondheidsbevorderend effect te kunnen 

verwachten. Om dergelijke vragen te kunnen beantwoorden is het nodig om de wijkgerichte 

aanpak nader te onderzoeken en de mechanismen te bestuderen waardoor een dergelijk 

programma de gezondheid van de populatie beïnvloedt.   

Dit proefschrift gaat over de wijkgerichte aanpak zoals die is toegepast in het Haagse 

programma ‘Gezondheidsachterstand Moet Wijken’. Het doel van het onderzoek waar dit 

proefschrift op gebaseerd is, was tweeledig. Het eerste doel betrof het assisteren van de 

beleidsmakers in Den Haag door resultaten te genereren die zij konden gebruiken bij de 

ontwikkeling van het programma. Het tweede doel van de studie betrof het verwerven 

van inzicht in het ontwikkelingsproces van het programma waarbij werd beoogd om 
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valide en generaliseerbare kennis te genereren om zo bij te dragen aan het internationale 

wetenschappelijke debat rondom de aanpak van gezondheidsverschillen. Dit proefschrift is de 

verwezenlijking van het tweede doel en heeft betrekking op de resultaten van de evaluatie van 

het programma. Hoewel sommige delen van het programma nog steeds doorlopen, handelt 

dit proefschrift over de initiële fase van het programma (2003-2006).

Bij de evaluatie van het programma is voortgebouwd op de kernprincipes die door de 

beleidsmakers aan het programma zijn toegekend; intersectorale samenwerking, professionele 

samenwerking en bewonersparticipatie. Deze drie principes zijn vervolgens gerelateerd aan 

drie verschillende sociale systemen; de lokale overheid, het lokale gezondheidssysteem en de 

lokale bewoners. Deze drie systemen vormden de basis voor het onderzoek. In dit onderzoek 

is verkend welke processen in die drie systemen de ontwikkeling van het programma 

domineerden. Uit deze doelstelling kwamen vier vraagstellingen voort. De vijfde (en laatste) 

vraagstelling handelt over de wetenschappelijke uitdagingen waar de dubbele doelstelling 

van dit onderzoek ons voor stelde: het genereren van direct bruikbare én wetenschappelijke 

kennis. 

De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 

1. Wat is de door beleidsmakers en onderzoekers gedeelde conceptualisering van het 

programma en de programmadoelen?

2. Hoe mobiliseert het programma politieke prioriteit binnen de lokale overheid?

3. Hoe mobiliseert het programma het lokale gezondheidssysteem, 

 a.In het algemeen tijdens de implementatie van het programma?

 b.Met een specifieke interventie genaamd ‘wijkactiebudgetten’?  

4. Hoe mobiliseert het programma de bewoners met een interventie genaamd ‘Bewegen Op 

Recept’. 

5. Hoe combineren de onderzoekers de dubbele doelstelling van het assisteren van de 

beleidsmakers tegelijkertijd als het produceren van wetenschappelijke kennis?

Om de ontwikkeling van het programma te bestuderen is een casestudy design 

toegepast waarbij het programma gedurende vier jaar werd bestudeerd. Hiertoe werd 

een samenwerkingsverband opgezet tussen onderzoekers en beleidsmakers. Van dit type 

onderzoek, ook wel ‘collaborative research’ genoemd, wordt verondersteld dat het bijdraagt aan 

de productie van beleidsrelevante kennis en een goede interpretatie van onderzoeksresultaten. 

In de eerste stap van het onderzoek werd dan ook door de onderzoekers en de beleidsmakers 

een gedeeld conceptueel raamwerk ontwikkeld. 

De ontwikkeling van een gedeeld conceptueel raamwerk 
In hoofdstuk 2 wordt het conceptueel raamwerk uiteengezet dat ten behoeve van deze 

evaluatie door de beleidsmakers en de onderzoekers is ontwikkeld. Bij de totstandkoming van 

dit raamwerk zijn strategieën en ideeën van beleidsmakers aangevuld door de onderzoekers 

142



met theoretische concepten uit de literatuur. Het raamwerk laat zien dat het programma langs 

drie actielijnen werkt: gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en verbetering van het eerstelijns 

zorgaanbod. Met deze actielijnen wordt beoogd om de volgende gezondheidsdeterminanten 

aan te pakken: bewegen, voeding, opvoedingsondersteuning, en (informatie over) 

toegankelijke zorg. Het raamwerk geeft verder weer dat aan de ontwikkeling van interventies 

op de determinanten een drietal principes ten grondslag liggen: intersectorale samenwerking, 

professionele samenwerking en bewonersparticipatie. Deze principes zijn op hun beurt 

gerelateerd aan drie sociale systemen: de lokale overheid, het lokale gezondheidssysteem en 

de lokale bewoners. 

Het conceptueel raamwerk maakt duidelijk dat voor een goed begrip van de werking 

van wijkgerichte programma’s meer nodig is dan een meting van het uiteindelijke effect op 

(determinanten van de) gezondheid. Ook de centrale principes moeten geëxpliciteerd worden, 

evenals de wijze waarop deze principes resulteren in concrete activiteiten en de context 

waarbinnen deze principes hun uitwerking vinden. Dit raamwerk functioneerde als leidraad 

voor het identificeren van de onderzoeksthema’s die behandeld worden in de hoofdstukken 

drie t/m zeven. 

De mobilisatie van politieke prioriteit binnen de lokale overheid
Hoofdstuk 3 betreft een verkenning naar de sleutelfactoren voor het genereren van politieke 

prioriteit. Voor het reduceren van gezondheidsverschillen wordt politieke prioriteit essentieel 

geacht, met name voor investeringen in duurzaam beleid, activiteiten en infrastructuur. In de 

gemeente Den Haag zijn twee (algemene) factoren geïdentificeerd die een sleutelrol speelden 

bij het genereren van politieke prioriteit voor de aanpak van de gezondheidsverschillen. De 

eerste factor betreft de aanwezigheid van sterke actoren die het thema ‘gezondheidsverschillen’ 

strategisch wisten te positioneren. In het begin werden ‘gezondheidsverschillen’ neergezet als 

‘onrechtvaardig’. Dit stuitte op weerstand bij bepaalde politici. Deze weerstand werd echter 

overwonnen door het thema te herpositioneren. In plaats van gezondheidsverschillen te 

labelen als ‘onrechtvaardig’ werd de afname van gezondheidsverschillen voortaan gelabeld 

als ‘voorwaarde voor het realiseren van het  coalitieakkoord ‘Den Haag, dat zijn we allemaal!’. 

De tweede factor betreft het strategisch koppelen van de voorgestelde strategieën 

voor het verkleinen van gezondheidsverschillen, aan bestaande en binnen de coalitie 

gedeelde beleidsprincipes. Deze beleidsprincipes, zoals het betrekken van bewoners bij 

beleidsontwikkeling, genoten al brede politieke steun in de gemeentelijke coalitie. Naast 

de twee benoemde sleutelfactoren identificeerden wij contextuele elementen die het 

genereren van politieke prioriteit beïnvloedden, zoals de aanwezigheid van nationale 

onderzoeksprogramma’s met betrekking tot de thematiek van gezondheidsverschillen en de 

populariteit van de wijkgerichte oriëntatie in de nationale politiek. 

 Wij concluderen in dit hoofdstuk dat een complex thema zoals gezondheidsverschillen 

op lokaal niveau geagendeerd kan worden door het strategisch te positioneren en de 

oplossingsstrategieën te relateren aan bestaande beleidsprincipes. Om dit voor elkaar te 
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krijgen lijkt een sterke beleidsgroep bestaande uit competente beleidsmakers en wethouders 

én een context die de aandacht voor het probleem van gezondheidsverschillen en mogelijke 

oplossingen stimuleert, noodzakelijk.  

Het mobiliseren van het lokale gezondheidssysteem
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de rol van het lokaal gezondheidssysteem in 

‘Gezondheidsheidsachterstand Moet Wijken’ besproken.

In hoofdstuk 4 wordt verkend hoe de gemeente Den Haag het lokale gezondheidssysteem 

mobiliseerde om het programma te implementeren. Onze resultaten tonen aan dat 

politieke en bureaucratische gebruiken van grote invloed waren op de ontwikkeling van het 

programma. De vertaling van beleidsdoelen naar gezondheidsinterventies vond voornamelijk 

op pragmatische gronden plaats en was slechts beperkt gebaseerd op epidemiologische data 

over gezondheidsbehoeften en/of wetenschappelijk bewijs ten aanzien van de effectiviteit van 

interventies. 

De uitvoering van gezondheidsinterventies was de primaire verantwoordelijkheid van de 

lokale overheid in samenwerking met twee intermediaire organisaties (STIOM en GGD). Deze 

organisaties delegeerden hun verantwoordelijkheden en middelen in beperkte mate aan het 

lokale gezondheidssysteem. De resultaten tonen aan dat de lokale overheid een dominante 

rol heeft gespeeld bij de implementatie van het programma om gezondheidsachterstanden 

te reduceren in Den Haag. Ondanks pogingen om bottom-up initiatieven te initiëren en te 

accommoderen was de centrale sturing vanuit de gemeentelijke organisatie dominant binnen 

de implementatiestrategie. In het licht van de geconstateerde beperkte mobilisatie van het 

lokale gezondheidssysteem zullen alternatieven strategieën moeten worden onderzocht 

waarmee lokale overheden daadwerkelijk verantwoordelijkheden kunnen delegeren naar het 

lokale gezondheidssysteem. 

In hoofdstuk 5 continueren we de discussie over de mobilisatie van het lokale gezond-

heidssysteem op een specifiek onderdeel van het programma. Om professionals in staat 

te stellen gezondheidsbevorderende activiteiten te ontwikkelen en te implementeren zijn 

wijkactiebudgetten beschikbaar gesteld (500 tot 3500 Euro). Er werden  wijkgezondheidpanels 

ingesteld bestaande uit gezondheids- en buurtwerkers om deze wijkactiebudgetten te 

distributieren. De wijkactiebudgetten bleken een middel om organisaties in de wijken te 

mobiliseren door (1) toegenomen netwerk activiteiten tussen de lokale organisaties, (2) het 

agenderen van het thema ‘gezondheidsverschillen’ in organisaties die zich normaliter niet 

met gezondheidsthema’s bezig houden en (3) het stimuleren van gezondheidsbevorderende 

activiteiten. Deze initiatieven werden bijgewoond door kleine groepen bewoners waarvan een 

deel vaak als ‘moeilijk bereikbaar’ wordt bestempeld. De feitelijke participatie van bewoners in 

de ontwikkeling van de activiteiten was echter beperkt. 

We concluderen in dit hoofdstuk dat de beperkte mobilisatie van bewoners  te maken 

heeft met de sturing vanuit de lokale overheid. Bewoners werden bijvoorbeeld niet in 
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de gelegenheid gesteld om zelf een wijkactiebudget aan te vragen en er werd in de 

wijkpanels geen visie ontwikkeld op bewonersparticipatie. Ook concluderen wij dat door 

middel van de wijkactiebudgetten, organisaties in de gemeenschap in actie kwamen om 

‘gezondheidsachterstanden’ aan te pakken. Om deze mobilisatie te continueren én uit te 

breiden naar bewoners zijn de wijkactiebudgetten echter niet toereikend. De regeling zou 

moeten worden aangevuld met investeringen in de coördinatiestructuur. Daarmee zouden 

de activiteiten die gefinancierd worden met het wijkactiebudget bijvoorbeeld beter kunnen 

worden gemonitord. 

Het mobiliseren van de wijkbewoners 
De participatie van bewoners in het programma vond voor het grootste deel plaats in de vorm 

van deelname aan interventies. Eén daarvan is ‘Bewegen Op Recept’, dat wordt beschreven 

in hoofdstuk 6. 

Bewegen Op Recept (BOR) is een interventie waarbij huisartsen hun patiënten kunnen 

doorverwijzen naar een beweegcursus om zo lichamelijke activiteit te stimuleren. Omdat deze 

interventie gericht was op de meest achtergestelde personen (c.q. de moeilijk bereikbare 

groepen) hebben we de sociale demografie en de psychosociale kenmerken van de 

deelnemers aan Bewegen Op Recept (BOR) in kaart gebracht. BOR is een interventie die 

behoort tot de populaire ‘Exercise Referral Schemes’ (ERS). Het doel van deze interventies is 

om hoogrisicopatiënten te stimuleren meer te gaan bewegen. Ons onderzoek ondersteunt 

het idee dat ERS aantrekkelijk zijn voor mensen uit de lagere sociaal-economische klassen, 

waaronder etnische minderheidsgroepen. De meerderheid van de deelnemers aan de Haagse 

interventie BOR had een allochtone achtergrond, was laaggeschoold, had geen betaalde baan 

en leed aan overgewicht. BOR lijkt daarmee te voldoen aan de behoeftes van de lagere sociaal-

economische groepen, waaronder etnische minderheden. Deze interventie was voor hen 

aantrekkelijk vanwege het verplichtende karakter, de ondersteunende omgeving, de financiële 

prikkel, de supervisie en de situering in de buurt. Doordat deze elementen specifiek zijn voor 

BOR, lijkt het minder waarschijnlijk dat deze populatie doorgaat met bewegen na afloop van 

de interventie. Dit impliceert dat vervolgprojecten nodig zijn om de deelnemers te helpen 

beweegactiviteiten te vinden die voor hen geschikt zijn.

Dilemma’s van een ‘collaborative researcher’
Nadat we in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 hebben verkend welke processen in die drie systemen 

de ontwikkeling van het programma domineerden, reflecteren  we in hoofdstuk 7 op het 

‘collaborative design’ van de evaluatie. We beschrijven de uitdagingen die we tegenkwamen 

om resultaten te genereren die beleidsmakers konden gebruiken bij de ontwikkeling van het 

programma en tegelijkertijd ook wetenschappelijke kennis te produceren. Ook bespreken we 

de strategieën die we hebben ingezet om met dit dilemma om te gaan. De belangrijkste 

uitdagingen betroffen; (1) het combineren van beleids- en wetenschappelijke relevantie 

in de onderzoeksvraag; (2) het formuleren van meetbare doelen; (3) het inmengen in de 
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ontwikkeling van het programma én tegelijkertijd waarborgen van de interne validiteit (4) het 

garanderen van de onafhankelijkheid van de onderzoeker; (5) het rapporteren van tussentijdse 

resultaten in korte rapportages enerzijds en het schrijven van diepgaande artikelen voor 

wetenschappelijke tijdschriften anderzijds. Onze ervaring toont aan dat het mogelijk is om 

deze uitdagingen te overwinnen met een aantal generieke investeringen. Het gezamenlijk 

ontwikkelen van een conceptueel raamwerk en het maken van afspraken over de organisatie 

van het onderzoek zijn daarbij essentiële stappen. Dit onderzoek toont aan dat met deze 

investeringen de ‘collaborative’ aard van dit type onderzoek niet moeten worden beschouwd 

als een bedreiging van het wetenschappelijke karakter van het onderzoek, maar eerder als een 

krachtig middel om valide en generaliseerbare resultaten te genereren.

Implicaties voor het bestrijden van gezondheidsverschillen op lokaal niveau
Het ontwikkelen van een omvangrijk programma om gezondheidsverschillen te bestrijden kost 

veel meer tijd dan verwacht. Drie jaar nadat het Haagse programma ‘Gezondheidsachterstand 

Moet Wijken’ is bevinden de drie basisprincipes (intersectorale samenwerking, professionele 

samenwerking en bewonersparticipatie) zich nog altijd in een fase van ontwikkeling. Als gevolg 

daarvan zijn we niet in staat geweest de waarde te bepalen van de wijkgerichte aanpak voor 

het daadwerkelijk verkleinen van gezondheidsverschillen. Onze resultaten suggereren dat de 

marginale effecten van dergelijke omvangrijke programma’s, zoals gebleken uit voorgaande 

effectevaluaties, het gevolg kunnen zijn van de premature staat van deze programma’s. Zo 

kostte het genereren van bijvoorbeeld de politieke prioriteit in het Haagse programma al meer 

tijd dan verwacht. Deze ervaring is relevant omdat het genereren van politieke steun vaak niet 

expliciet wordt benoemd als doel van het programma. 

We concluderen in dit proefschrift dat het mogelijk is om politieke prioriteit te genereren 

op het lokale niveau als dat accuraat wordt gedaan. Het genereren van politieke prioriteit 

vergt vakmanschap en continue aandacht. Algemeen wordt erkend dat voor de bestrijding 

van gezondheidsverschillen vele partijen betrokken moeten zijn waaronder overheidssectoren, 

organisaties uit de wijken en bewoners. Dit proefschrift laat zien dat het betrekken van deze 

groepen geen gemakkelijke opgave is. De inzet van wijkactiebudgetten lijkt een goede methode 

om organisaties en wijkbewoners te betrekken. Een adequate coördinatiestructuur lijkt daarbij 

van groot belang. Lessen die uit dit Haagse experiment met wijkactiebudgetten zijn getrokken 

wijzen er op dat lokale overheden zouden moeten investeren in de ontwikkeling van nieuwe 

strategieën om wijkbewoners en organisaties daadwerkelijk te mobiliseren. Ook zijn nieuwe 

theorieën nodig over hoe dat effectief kan worden gedaan. 

Wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van interventies is slechts één van de factoren die 

een rol spelen bij de ontwikkeling van het programma en de keuze voor specifieke interventies. 

De formulering van expliciete programmadoelen zou een grotere input van wetenschappelijk 

bewijs over de effectiviteit van interventies kunnen ondersteunen. Dit is geen eenvoudige 

taak omdat lokale overheden neigen naar het formuleren van meer generieke doelen. Het 

betrekken van de wijkbewoners en organisaties uit het lokale gezondheidssysteem kan helpen 

om een tegenwicht te vormen tegen de neiging van lokale overheden om ‘globale’ doelen 



te formuleren en kunnen een positieve invloed hebben op het eenduidig formuleren van de 

doelen. Samenwerking met onderzoekers kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld het betrekken van 

wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van interventies. 

Echter, ondanks de afwezigheid van een degelijke mobilisatie van de bewoners en het 

lokale gezondheidssysteem zijn in Den Haag veel interventies geïmplementeerd. Bewegen 

Op Recept was één van deze interventies. In dat specifieke geval hebben we elementen 

gevonden van een interventie die de lokale bewoners mobiliseert om te gaan bewegen. 

Omdat juist die elementen specifiek zijn voor deze interventie moeten we alert zijn of de 

veranderde leefstijl van de deelnemers na de interventieperiode wordt voortgezet. Om ervoor 

te zorgen dat interventies tegemoet komen aan de behoeften van lagere sociaal economische 

groepen in achterstandswijken is het nodig om rekening te houden met hun contextuele, 

economisch en culturele behoeften. Dit benadrukt het belang van het betrekken van lokale 

gezondheidssystemen en bewoners in dergelijke programma’s. 
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