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Mo uit de flat - Lars uit de villa

Wie heeft meer kans op een beroerte?

Laag inkomen : twee keer grotere kans beroerte



Laag inkomen:

twee keer zoveel kans om dood te gaan door 

corona



Laag inkomen: 16 jaar minder goed gezond

6 jaar eerder dood



Sociaal-economische gezondheidsverschillen

Hoe lager op de sociale ladder hoe meer chronische 
ziekten en hoe jonger dood.

Migratie extra risicofactor



Nog meer

Voorbeelden gezondheidsverschillen 
• Gezin met schulden:
• Moeders 4 x vaker depressie
• Ouders roken 3 x vaker
• Kinderen 2 x vaker ernstig overgewicht 

• Migranten
• 3 x vaker hoge bloeddruk - hartvaatziekten

Uitkomsten zorg slechter bij laag inkomen - migranten



Waarom maakt armoede/ lage opleiding ziek?

• Luchtvervuiling
• Ongezond werk
• Ongezonde voeding

• Piekeren 
• Eenzaamheid
• Geweld
• Sociale uitsluiting
• Laag zelfgevoel

 Chronische stress

Marc Chagall eenzaamheid



Chronische stress: slecht voor lichaam en geest

Meer ziekten &
Diabetes
Hart-vaatziekten
Depressie

Minder gezonde leefstijl
Minder denkkracht
Meer korte termijn denken
Meer impulsief



Gezondheidszorg en maatschappij zijn te 
ingewikkeld voor 29%



2 x daags 2 tabletten?

• 70% leest het goed

• 35% past het goed toe

52% patiënten in apotheek begrijpt voorschrift niet

Begrijpen is méér dan kunnen lezen



Ziekte en gezondheidszorg zijn duur!

• Eigen risico / eigen bijdragen
• Fysiotherapie
• Psychische hulp
• Hulpmiddelen

• Huishoudelijke zorg
• Reizen
• Etc etc



chronisch ongunstige levensomstandigheden

=> slechte gezondheid

+ te ingewikkelde zorg en maatschappij

+ hoge kosten gezond actief leven

=> moeite goede zelfzorg

en adequaat gebruik zorg



Héle maatschappij moet iets doen

Versterken van positieve factoren op 5 terreinen



Zie de persoon in alle facetten



Persoonsgericht: ú maakt het verschil!

“Wat wil je, wat kun je, wat heb je nodig?”
• Aandacht voor álle ziekten en problemen,
persoonlijke vaardigheden en omstandigheden

• Gericht op versterken eigen kunnen
• Positief ondersteunend en empathisch

• Zoveel mogelijk persoonlijke continuïteit

• Samenwerking toegankelijke zorg en welzijn



Betere bloeddruk en bloedsuikerwaarden

Betere medicatie inname

Kostenreductie door minder testen en verwijzingen

Meer tijd en werkplezier voor hulpverlener

di Blasi 2001; Krachtige basiszorg, Hans Peter Jung

Persoonsgerichte zorg
Empathie en Empowerment

Goed voor patiënt en dokter!



Mee beslissen over zijn eigen leven kan  iedereen 



Herken – bespreek - verwijs
geldzorgen, eenzaamheid, laaggeletterdheid

Gesprekskaart www.pharos.nl

http://www.pharos.nl/


Ben bewust van schaamte
Normaliseer

“ik ken veel mensen die..



Maak informatie en formulieren begrijpelijk



• Eenvoudige mondelinge communicatie
• Professionele tolk!
• Nagaan of je boodschap goed is 

overgekomen (terugvraagmethode)

Spreek begrijpelijk



Veel beeldmateriaal beschikbaar!
– www. gezondheidsvaardigheden.nl 



Houd rekening met stress

en leg het effect op gezondheid uit



Verschil doet ertoe!

Equity = ieder krijgt wat hij nodig heeft


