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7

Voorwoord

Veel wijst erop dat preventie voor de nieuwe minister van Volks-
gezondheid een van de grote uitdagingen voor de komende 
kabinetsperiode zal zijn. De vorige grote uitdaging, de stelsel-
wijziging in de ziektekostenverzekering, is door het tweede 
kabinet-Balkenende immers met succes doorgevoerd. Tot nu 
toe had preventie echter geen hoge prioriteit in beleidskringen. 
Om nu een krachtiger en effectiever preventiebeleid te kunnen 
formuleren, lijkt refl ectie op de uitgangspunten en mogelijk-
heden van preventie gewenst. Dat geldt in het bijzonder voor 
de gezondheidsbevordering via gedragsverandering, omdat de 
mens en zijn gedrag in het geheel van preventieactiviteiten de 
zwakste, maar tevens meest weerbarstige schakel is. Niet-
temin is ook op dat terrein al een enorm succes geboekt. Zo’n 
twintig jaar geleden had niemand het voor mogelijk gehouden 
dat rokers voor hun verslaving vooral op de openlucht aan-
gewezen zouden zijn. Als toen iemand had voorspeld dat er 
in landen als Ierland en Italië niet meer gerookt zou mogen 
worden in cafés en restaurants, zou daar zeker met ongeloof 
op zijn gereageerd. Twee decennia later mag het terugdringen 
van het tabaksgebruik dan ook met recht een successtory van 
de gezondheidsbevordering worden genoemd. Inmiddels zijn 
nieuwe gezondheidsrisico’s van gedrag volop in de belangstel-
ling komen te staan: te weinig lichaamsbeweging, ongezonde 
voeding en overmatig alcoholgebruik, om maar eens enkele te 
noemen.

Deze nieuwe risico’s zijn diffuser van aard en meer dan 
voorheen is ook de psychische gezondheid in het geding. 
Welke wegen de gezondheidsbevordering moet inslaan om 
deze risico’s tegemoet te treden is een vraag waarop (nog) geen 
pasklare antwoorden bestaan. Dat komt ook omdat de rolverde-
ling tussen de betrokken actoren aan verandering onderhevig 
is: een actievere rol voor het bedrijfsleven en een mondiger 
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8 Voorwoord

burger die zich steeds minder gelegen laat liggen aan overheids-
bemoeienis. In dit werkdocument gaat het dan ook vooral om 
de discussie die aan het formuleren van deze antwoorden voor-
afgaat. In kort bestek worden vier capita selecta uit de gezond-
heidsbevordering ingeleid, waarna de auteurs in gesprek gaan 
met deskundigen die op het onderhavige terrein een aanspre-
kende visie hebben geformuleerd. We zijn deze deskundigen 
zeer erkentelijk voor de tijd die ze hebben genomen om aan 
deze publicatie mee te werken. Ook wil ik prof. dr. Koos van der 
Velden (hoogleraar Public Health aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen) hartelijk danken voor zijn rol als coauteur van dit 
werkdocument.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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9

Samenvatting

Welke (nieuwe) mogelijkheden heeft de overheid om gezond 
gedrag te bevorderen? Dat is vraag die in deze publicatie cen-
traal staat. Het huidige beleid is niet altijd effectief en vraagt 
om discussie van de uitgangspunten van de gezondheidsbevor-
dering. Vier actuele thema’s komen aan bod. Voor elk thema 
biedt deze publicatie eerst een beknopte beschrijving van de 
belangrijkste ontwikkelingen. Daarna volgt een weergave van 
de gesprekken die de auteurs gevoerd hebben met deskundigen 
die voor deze thema’s een aansprekende visie geformuleerd 
hebben. Als eerste wordt een vergelijking gemaakt tussen de 
top-down en bottom-up methode van gezondheidsbevordering. 
Daarna volgt een gesprek met Klasien Horstman en Rob Hou-
tepen, resp. socioloog en fi losoof, die naam hebben gemaakt 
met hun boek Worstelen met gezond leven waarin zij ‘leren om 
gezond te leven’ als alternatief presenteren voor ‘sturing’ van 
bovenaf. Het tweede thema is de stortvloed aan berichten over 
de gezondheidsrisico’s van onze moderne leefstijl. Er wordt 
beschreven hoe deze stortvloed het onbedoelde gevolg is van 
het succes van de risicofactor epidemiologie. Kan de burger 
daar nog wijs uit worden? Deze vraag hebben we voorgelegd 
aan Hans van Maanen, die als columnist in de Volkskrant dit 
epidemiologisch onderzoek kritisch volgt. Het derde thema 
is de gezondheidsbevordering door de lokale overheid. Het 
hoofdstuk hierover laat zien hoe de verantwoordelijkheid voor 
de gezondheidsbevordering steeds meer op het bordje van 
de lokale overheid is geschoven. Kan de lokale overheid die 
verantwoordelijkheid waarmaken? Deze vraag staat centraal in 
het gesprek met Henk van Gerven, ex-wethouder van de sp voor 
volksgezondheid in Oss. Als laatste thema komt de rol van de 
markt en het bedrijfsleven aan bod. Die rol wordt steeds promi-
nenter nu de gezondheidsbevordering zich meer dan voorheen 
op gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging richt. Met 
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10

Hans van Trijp, hoogleraar Marktkunde en Consumentenge-
drag spraken we over wijze waarop de overheid het bedrijfsleven 
optimaal kan prikkelen om aan gezondheidsbevordering te 
doen. De slotbeschouwing van deze publicatie schetst de rode 
draad die uit deze visies naar voren komt en geeft aan hoe er in 
de komende jaren op inspirerende wijze aan gezondheidsbevor-
dering gewerkt kan worden.

Samenvatting
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11

1 Inleiding

Gezond gedrag: de paradox van wel weten maar niet doen
Als we het over onze gezondheid hebben, dan stuiten we al 
snel op de opvallende paradox dat we aan de ene kant vinden 
dat gezondheid het ‘belangrijkste in het leven’ is, maar dat het 
aan de andere kant vaak niet lukt om gezond te leven; dat wil 
zeggen: niet roken, voldoende bewegen, matig met alcohol, 
gevarieerd eten met voldoende groenten en fruit. Toch is de 
boodschap dat je met je gedrag je gezondheid kunt bevorde-
ren langzamerhand wel in voldoende mate in de samenleving 
verspreid. Is het vooral een kwestie van ‘wilszwakte’, waarover 
de politicoloog Herman van Gunsteren een vermakelijk boekje 
schreef met de veelzeggende titel: Stoppen, u wilt het, u kunt het, u 
doet het niet (Van Gunsteren 2003)? Of is er meer aan de hand en 
liggen de oorzaken voor ongezond gedrag dieper? Moeten we 
kijken naar de structuren van de samenleving die eraan bijdra-
gen dat gezond gedrag voor sommige groepen veel moeilijker 
is dan voor andere? Of kunnen we vooral de commercie om ons 
heen met al haar ongezonde verleidingen de schuld geven? En, 
last but not least, klopt het eigenlijk wel dat we gezondheid zo 
belangrijk vinden? Gaan in de praktijk andere prioriteiten niet 
toch voor? Willen we eigenlijk wel een wereld waarin iedereen 
zich gezond gedraagt? Zou dat niet een Big Brother samen-
leving vereisen, waar ons gedrag continu wordt gemonitord? 
Betekent het streven naar nog meer gezondheid niet ook een 
vergaande inperking van onze vrijheid, waarbij de boodschap 
dat er ‘geen recht bestaat op een ongezonde leefwijze’ maatge-
vend wordt?

De overheid en (on)gezond gedrag
Kortom, de combinatie van gezondheid en gedrag roept 
heel veel vragen op. Niet in het minst voor de overheid die de 
wettelijke taak heeft om de volksgezondheid te bevorderen 
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12 Inleiding

(ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) 2003). 
Preventiebeleid is op zichzelf succesvoller dan vaak wordt 
gedacht, maar moeilijker naarmate de gedragsafhankelijkheid 
groter is. Schnabel beschrijft deze oplopende moeilijkheids-
graad als volgt: ‘Infrastructurele en structurele maatregelen 
(waterleiding, riolering) zijn het meest effectief, dan volgen de 
object-objectrelaties (het inenten van kinderen), dan de wet-
telijke maatregelen en pas daarna komt het gedrag van het 
individu ten opzichte van hemzelf. De zwakste schakel in de 
tandheelkunde is niet de tandenborstel of de tandpasta, maar 
de tandenpoetser. Zelfs als hij dat trouw doet, doet hij het 
meestal verkeerd’ (Schnabel 2007).

De afgelopen jaren heeft de overheid juist sterk ingezet op het 
bevorderen van gezond gedrag. Hiervoor zijn de zogeheten 
bravvo-normen in het leven geroepen, die bondig weergeven 
wat een gezonde leefwijze inhoudt. bravvo staat voor meer 
Bewegen, niet Roken, matig gebruik van Alcohol, gezonde 
Voeding, veilig Vrijen en voldoende Ontspanning. Het over-
heidsbeleid is erop gericht het gemakkelijker te maken om vol-
gens deze normen te leven. Soms is het beleid succesvol, maar 
soms ook niet. Het terugdringen van het roken van tabak mag 
een successtory van de gedragsverandering worden genoemd. 
In de tijd echter dat de meeste aandacht in de gezondheidsbe-
vordering naar het roken uitging, dienden zich sluipenderwijs 
nieuwe gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen aan, zoals 
de toename van overgewicht en de stijgende alcoholconsump-
tie van de jeugd, die op steeds jongere leeftijd met drinken 
begint.

Wat kan, moet en mag de overheid doen om gezond gedrag 
onder de burgers van Nederland te bevorderen? Dat zijn de 
vragen die het uitgangspunt vormden om dit boekje te schrij-
ven. In de nota Langer gezond leven. Ook een kwestie van gezond 
gedrag heeft het kabinet aan het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (scp) gevraagd om vanuit een sociologische invalshoek 
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Inleiding 13

kansen en (on)mogelijkheden voor preventie aan te geven 
(vws 2003: 70). Op dit moment is het nog niet mogelijk om dat 
te doen in de vorm van een uitgebreid rapport dat met onder-
zoek is onderbouwd. Wel kunnen we met dit boekje bijdragen 
aan de discussie over gezond gedrag en zo alvast bouwstenen 
leveren voor een succesvoller gezondheidsbeleid. De moeilijk-
heid bij het leveren van een sociologische visie ligt in het ont-
breken van recent en gedegen onderzoek dat een dergelijke visie 
van empirisch materiaal zou kunnen voorzien. Het bestaande 
onderzoek is erg gericht op de mate waarin ongezonde gewoon-
ten voorkomen bij specifi eke doelgroepen en hoe mensen met 
ongezonde gewoonten geprikkeld zouden kunnen worden hun 
leefstijl te veranderen.

Het kan de moeite waard zijn daar ook andere perspectie-
ven naast te zetten. Een voorbeeld is de aandacht verplaatsen 
naar gezond gedrag in plaats te focussen op ongezond gedrag. 
In hoofdstuk 9 van het Sociaal en Cultureel Rapport 2006 over 
‘investeren in gezondheid’ is daartoe een poging gedaan. Zo is 
nagegaan welke mensen zich aan gezonde normen houden en 
welke mensen meer voor hun gezondheid zijn gaan doen dan 
tien jaar geleden (Kooiker et al. 2006). In datzelfde hoofdstuk 
hebben we laten zien dat het begrip ‘gezondheid’ niet voor 
iedereen hetzelfde betekent. Mannen en vrouwen verschillen in 
hun gezondheidsopvattingen en ook de levensfase speelt een 
rol. We trokken daarbij de conclusie dat mensen zich voor dat 
aspect van gezondheid willen inzetten dat het best past bij hun 
omstandigheden. Jonge mannen zullen zich willen inzetten 
voor een fi t en krachtig lichaam. Ouderen hechten er waarde 
aan om ondanks de aanwezigheid van ziekte activiteiten te 
kunnen ondernemen. Voor veel mensen is gezondheid geen 
abstracte notie van een lang leven in de toekomst, maar de 
ervaring van welbevinden in het ‘hier en nu’, waarbij lichaam en 
geest ‘in balans’ zijn. Deze behoefte aan ‘wellness’ is in de hui-
dige tijd een duidelijke groeimarkt (Kooiker et al. 2006: 278). 
Bundelt het Sociaal en Cultureel Rapport 2006 een aantal cijfers 
en onderzoekresultaten over ‘investeren in gezondheid’, in 
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14 Inleiding

dit boekje willen we vooral aandacht besteden aan visies die 
nieuwe mogelijkheden voor gezondheidsbevordering bieden. 
Visies van mensen van wie wij denken dat ze wat kunnen 
betekenen voor beleidsdiscussies in de komende jaren en het 
daarom verdienen in bredere kring gehoord te worden. Om het 
gesprek met deze deskundigen met voldoende kennis van zaken 
aan te gaan, heeft het scp samengewerkt met prof. dr. Koos van 
der Velden, arts en hoogleraar Public Health aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Voor deze publicatie is ervoor gekozen 
de volgende vier onderwerpen aandacht te geven.

1 De epidemiologische verwarring

Voor veel mensen geldt dat zij hun kennis over gezondheid en 
de nieuwe ontwikkelingen daarin opdoen via de massamedia. 
Voor die media is gezondheid een dankbaar onderwerp. Er is 
immers kopij genoeg. Elke week verschijnt er wel een nieuw 
epidemiologisch onderzoek met berichten over de gezondheids-
effecten van stofje X, Y, of Z. Daarbij schromen de media soms 
niet om claims naar voren te brengen die de wetenschappers 
zelf niet doen gelden (Achterhuis 2004: 29). Ook wanneer de 
berichtgeving op zichzelf correct is, is er zoals in elke tak van 
wetenschap, sprake van voortschrijdend inzicht. ‘Waarheden’ 
van vijf of tien jaar geleden zijn dat vandaag de dag vaak niet 
meer. Groenten en fruit bijvoorbeeld, blijken minder tegen ver-
schillende vormen van kanker te beschermen dan zo’n tien jaar 
geleden werd gedacht (Vastag 2005). Ook het bekende advies 
om minder vet te eten, de ‘Let op vet!’ campagne is van 1992, is 
inmiddels achterhaald (Gezondheidsraad 2006a). Het gaat niet 
om minder vet in het algemeen maar om minder schadelijk vet, 
terwijl het eten van vette vis juist wordt aanbevolen. Een ander 
voorbeeld is foliumzuur. Jarenlang gold foliumzuur als een 
voedingssupplement met alleen maar voordelen.1 Er zijn landen 
waar foliumzuur standaard wordt toegevoegd aan verschillende 
voedingsmiddelen. Recent onderzoek laat zien dat foliumzuur 
toch niet voor iedereen ongevaarlijk is (Bonaa 2006) en mensen 
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Inleiding 15

met darmpoliepen wordt afgeraden een hoge dosis foliumzuur 
te slikken (Van den Donk 2005). Onderzoeken naar de risico’s 
van genotmiddelen zijn ook steeds weer aanleiding tot nieuwe 
inzichten. Dat roken ongezond is weten we inmiddels wel, 
maar wat te denken van het drinken van koffi e, gezond of niet? 
De onderzoeksresultaten hierover buitelen over elkaar heen.2 
Ook de wetenschappers komen er niet uit en de burger blijft in 
verwarring achter.3 Over de effecten van deze ‘epidemiologische 
verwarring’ is echter weinig bekend. We weten niet hoe mensen 
de boodschappen over epidemiologisch onderzoek wegen, wat 
ze wel en wat ze niet geloven en wat ze met die kennis doen. 
In Nederland wordt hiernaar ook geen onderzoek gedaan. Om 
toch meer zicht te krijgen op de effecten van de stapeling van 
al dat epidemiologisch onderzoek, voeren we een gesprek met 
Hans van Maanen, die als columnist in de Volkskrant het epide-
miologische onderzoek kritisch volgt en daarover al meerdere 
boeken geschreven heeft (zie bv. Van Maanen 2002 en 2005). 
Van Hans van Maanen willen we vooral weten welk beeld de 
mensen overhouden van de vele berichten over gezondheidsrisi-
co’s en ook welk effect de gezondheidsvoorlichting in dat kader 
heeft. En gegeven de epidemiologische verwarring, hoe zou de 
overheid de gezondheidsbevordering moeten aanpakken? In 
hoofdstuk 3 is het gesprek met Hans van Maanen weergegeven.

2 ‘Leren’ als alternatief voor het huidige model van ‘sturen’

Het is gebruikelijk in de gezondheidsbevordering dat experts 
bepalen welke problemen er worden aangepakt en hoe dat 
moet gebeuren. Soms werken die ‘top-down’-interventies, 
maar vaak ook niet. Is er een alternatief voor ‘sturen’ vanboven? 
Dat is de vraag die we hebben voorgelegd aan Klasien Horst-
man en Rob Houtepen. Zij deden onderzoek naar de effecten 
die het interventieproject ‘Hartslag Limburg’ heeft gehad op 
het dagelijks leven van de doelgroep van de interventie en de 
betrokken professionals (voor een beschrijving van het project, 
zie hoofdstuk 2). Ze schreven daarover een opmerkelijk boek 
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16 Inleiding

dat eind 2005 is verschenen (Horstman en Houtepen 2005). 
Opmerkelijk, omdat het een van de weinige onderzoeksversla-
gen is waarin het niet gaat om de vraag of de doelstellingen 
van de interventie zijn gehaald, maar om de beleving van de 
interventie door de betrokkenen. Dit boek, met de toepasse-
lijke titel Worstelen met gezond leven, laat onder meer zien dat de 
mensen uit de doelgroep in hun leven heel andere prioriteiten 
hebben dan de bedenkers van de interventie en dat juist dat 
verschil in prioriteiten veel uitmaakt voor het al dan niet slagen 
van de interventie. Een paar voorbeelden. Wanneer de mensen 
uit de doelgroep meededen aan de aangeboden activiteiten 
dan was dat meer om sociale dan om gezondheidsredenen, 
bijvoorbeeld vanwege betrokkenheid bij het buurthuis dat de 
activiteit organiseerde. Ook bleek dat leden van de doelgroep 
vaak niet zomaar een keuze konden maken tussen wel en niet 
gezond leven (Hartslag Limburg richtte zich op drie risicofac-
toren: stoppen met roken, meer bewegen en minder vet eten, 
zie hoofdstuk 2), terwijl de interventie daar wel om vroeg. Voor 
de doelgroep was ‘gezond leven’ vooral een worsteling, een 
streven waar ze soms wel en soms niet aan konden voldoen, 
afhankelijk of gezond leven paste in hun levensritme. En die 
ambiguïteit paste niet in het design van de interventie. Vaak lag 
daaraan ook een heel ander gezondheidsbegrip ten grondslag 
dan gebruikelijk is in de wereld van de gezondheidsbevor-
dering. Veel mensen uit de doelgroep hadden een holistisch 
gezondheidsbegrip, niet gericht op de gezondheidsrisico’s op 
de lange termijn, maar gericht op de beleving van welzijn in het 
hier en nu. Ook komt in het boek aan bod hoe de uitvoerders 
van de interventie het project hebben ervaren. Bijvoorbeeld het 
werk van de gezondheidsadviseurs (die mensen met een ver-
hoogd risico moesten adviseren over leefstijlverandering). Voor 
hen was het erg moeilijk aan de ene kant een luisterend oor te 
bieden aan de deelnemende hartpatiënten en andere kant steeds 
weer te moeten blijven hameren op de drie risicofactoren. Maar 
Worstelen met gezond leven is meer dan alleen een kwalitatief 
onderzoek. De ondertitel van het boek is Ethiek in de preventie van 
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hart- en vaatziekten. De ethische kant van het boek bestaat eruit 
dat het gehele interventiemodel ter discussie wordt gesteld. Een 
model waarin de deelnemers vooral een ‘object’ zijn, niet meer 
dan de vertolkers van een rol waarvan het script vooraf door 
de deskundigen wordt geschreven, ook wanneer lippendienst 
wordt bewezen aan het idee van aansluiten bij de leefwereld van 
de betrokkenen. In het gesprek met de auteurs van Worstelen 
met gezond leven zijn we vooral op zoek naar een antwoord op de 
vraag die aan alle critici wordt gesteld, namelijk de vraag ‘hoe 
het dan wel moet’. Voor Klasien Horstman en Rob Houtepen is 
dat alternatief kernachtig samen te vatten onder het motto ‘van 
sturen naar leren’. In hoofdstuk 2 leggen ze dat uit.

3 Gezondheidsbevordering op lokaal niveau

Gezondheidsbeleid wordt steeds meer een taak van de gemeen-
ten. In de recente nota van het ministerie van vws Kiezen voor 
gezond leven (vws 2006b), maar ook in eerdere nota’s, krijgt de 
lokale overheid een belangrijke taak in de uitvoering van het 
preventiebeleid. Is het lokale niveau daarvoor de juiste plek en 
hoe moet je dat aanpakken? Welke middelen heb je als wet-
houder volksgezondheid en wat kun je daarmee? Deze vragen 
leggen we voor aan Henk van Gerven, ex-wethouder van de 
Socialistische Partij (sp) voor volksgezondheid in Oss (nu lid 
van de Tweede Kamer voor de sp) en een van de weinige huisart-
sen op deze plek. Oss is zoals bekend de thuisbasis van de sp. 
De sp is er ‘grootgegroeid’, onder meer door de inspanningen 
van het eigen gezondheidscentrum (Slager 2001). De sp heeft 
in Oss een naam hoog te houden als het om gezondheidsbevor-
dering gaat en het is daarom de moeite waard de sp-wethouder 
naar zijn ervaringen te vragen. Van Henk van Gerven willen 
we vooral weten wat hij voor de gezondheidsbevordering heeft 
kunnen bereiken en waarom en natuurlijk ook wat er nodig is 
om een goed lokaal volksgezondheidsbeleid te kunnen voeren. 
Zijn visie daarop is te vinden in hoofdstuk 4.
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4 Wat kan de ‘markt’ bijdragen aan gezondheidsbevordering?

Het bedrijfsleven en de markt worden steeds belangrijker voor 
de gezondheidsbevordering. Vooral nu gezonde voeding en 
lichaamsbeweging steeds meer aandacht krijgen. Het conve-
nant dat overheid en bedrijfsleven sloten om ‘overgewicht’ terug 
te dringen is een stap in de richting van deelname van bedrijven 
aan de gezondheidsbevordering. Wat kun je als overheid van 
het bedrijfsleven verwachten en wat niet? Wat moet de overheid 
doen om de rol van het bedrijfsleven in de gezondheidsbevor-
dering te optimaliseren? Hierover voerden we een gesprek met 
Hans van Trijp, hoogleraar Marktkunde en Consumenten-
gedrag bij de Social Sciences Group van Wageningen Univer-
siteit & Research Center (wur). Hans van Trijp kent ook het 
bedrijfsleven van binnenuit. Hij werkte van 1996 tot 2001 bij 
Unilever. Naast zijn hoogleraarschap in Wageningen is hij één 
dag in de week als wetenschapper werkzaam bij het Food & 
Health Research Institute van Unilever in Vlaardingen. Het 
gesprek met Hans van Trijp is weergegeven in hoofdstuk 5.

De interviews met de deskundigen worden steeds voorafgegaan 
door een inleiding op het thema, zodat de lezer het interview 
kan plaatsen in de context van de historische ontwikkeling 
en de actuele discussies. De keuze van deze onderwerpen is 
ingegeven door een aantal overwegingen. Lokaal gezondheids-
beleid is actueel op de beleidsagenda en dat geldt ook voor de 
rol van het bedrijfsleven in de gezondheidsbevordering. Op dit 
moment is de heersende opvatting dat interventies de aange-
wezen methode zijn om aan gezondheidsbevordering te doen. 
Over de praktische uitwerking van de interventies worden in de 
literatuur meestal weinig kritische noten gekraakt. Ook wan-
neer de interventies weinig opleveren, probeert men vaak met 
een positieve blik het goede en succesvolle van de interventies te 
benadrukken. Het boek Worstelen met gezond leven van Horstman 
en Houtepen over Hartslag Limburg is het eerste Nederlandsta-
lige boek dat met een kritische blik naar de gangbare praktijk 
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van gezondheidsinterventies kijkt. De kritiek in het boek lijkt 
terecht, maar roept meteen de vraag op naar alternatieven voor 
deze praktijk. Reden genoeg om met de auteurs in discussie 
te gaan. Ten slotte, dat er een epidemiologische verwarring is 
opgetreden die contraproductief kan zijn voor het bevorderen 
van een gezonde leefwijze, is zonneklaar voor elke onderzoeker 
op dit terrein die zijn vakliteratuur bijhoudt, maar de implica-
ties ervan krijgen nog maar erg weinig aandacht.
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Noten

1 In Nederland richt de voorlichting zich vooral op vrouwen die 
zwanger willen worden. Zij krijgen het advies foliumzuur te 
slikken om de kans op neuraalbuisdefecten (open ruggetje) 
te verkleinen. 

2 Het Voorlichtingsbureau voor Koffi e en Gezondheid houdt de 
onderzoeksresultaten bij op een aparte website (http://www.
koffi eengezondheid.nl/), geraadpleegd op 11 januari 2007. 

3 De Wageningse hoogleraar Cees van Woerkom twijfelt eraan 
of de wetenschap helder kan uitleggen wat er gebeurt als 
iemand in plaats van 200 gram groente 100 gram groente per 
dag eet (Geerts 2006).
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2 Visies op gezondheidsbevordering

Of iemand gezond is of niet, is van veel factoren afhankelijk en 
zeker niet alleen van hoe we ons gedragen. In het dagelijks leven 
lijkt het vaak dat er in de verdeling van gezondheid en ziekte over 
de mensheid juist veel willekeur zit. We schrikken als iemand 
die we goed kennen plotseling een ernstige ziekte krijgt. Die 
verbazing komt nogal eens voort uit het beeld dat we van deze 
persoon hadden. Hij of zij had altijd zo gezond geleefd! Pas op 
het niveau van de grote aantallen, dus op populatieniveau, zien 
we dat gezondheid en ziekte niet willekeurig verdeeld zijn en 
dat er een groot aantal beïnvloedende factoren in het spel is. De 
epidemiologie is de wetenschap die deze relaties inzichtelijk 
maakt (zie hiervoor ook hoofdstuk 3). Het is langzamerhand 
gemeengoed om deze factoren aan te duiden als de ‘determinan-
ten van gezondheid’. Om de relatie tussen deze determinanten 
en (on)gezondheid en tussen de determinanten onderling weer 
te geven, zijn fraaie fi guren gemaakt (zie The Sane revolution van 
Evelyne de Leeuw (1989) voor enkele mooie voorbeelden). In 
Nederland is het meest gangbare model voor de determinanten 
van gezondheid te vinden in de Volksgezondheid Toekomst-
verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne (rivm). De Volksgezondheid Toekomstverken-
ning uit 2002 Gezondheid op koers geeft een uitgebreid overzicht 
van de determinanten voor groepen van aandoeningen met een 
hoge sterfte of ziektelast (Van Oers 2002: 58). Het rivm maakt 
daarbij onderscheid in biologische, psychologische, sociale, en 
fysieke (leefomgeving, milieu) determinanten.

Van infectieziektebestrijding naar gedragsverandering
Het belang van de verschillende determinanten varieert naar 
tijd en plaats. Tot rond 1960 vormden de infectieziekten de 
belangrijkste bedreiging van de volksgezondheid en richtte de 
gezondheidsbevordering zich vooral op de bestrijding daarvan. 
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22 Visies op gezondheidsbevordering

Dat betekende dat mensen moesten leren hun huis schoon te 
houden, zich regelmatig te wassen, hygiënisch met voedsel om 
te gaan en vooral om zuigelingen goed te verzorgen.1 Na 1960 
raakten de infectieziekten op de achtergrond en langzaam maar 
zeker verschoof de aandacht in de gezondheidsbevordering 
naar gedragskenmerken.2 De daling van de sterfte aan infectie-
ziekten werd gevolgd door een sterke stijging van de sterfte aan 
hart- en vaatziekten, verkeersongevallen en kanker. De infectie-
ziekten maakten plaats voor wat wel typische welvaartsziekten 
werden genoemd. De invloed hiervan was behoorlijk groot, 
want onder mannen daalde de levensverwachting zelfs in de 
jaren zestig. En om daar wat aan te doen was dus gedragsveran-
dering noodzakelijk.

Ook in beleidskringen veranderde het denken over gezond-
heidsbevordering. Dat begint in het welvarende Canada. Daar 
trekt de minister van volksgezondheid Lalonde in 1974 de 
conclusie dat buiten de gezondheidszorg veel gezondheids-
winst kan worden behaald met het beïnvloeden van gezond-
heidsdeterminanten als het milieu en riskante gewoonten 
(Lalonde 1974). Enkele jaren later, in 1978, komt de World 
Health Organization (who) met het ‘Health for All by the 
Year 2000’ programma. Daarin is ook aandacht voor gezonde 
leefwijzen en hoe de verandering van leefwijze bijdraagt aan het 
realiseren van een hele lijst van gezondheidsdoelen, variërend 
van gezond ouder worden, rechtvaardigheid (equity) in gezond-
heid tot reductie van hart- en vaatziekten en kanker. In Neder-
land mag het nieuwe denken over gezondheid in beleidskringen 
op een warm onthaal rekenen. De vertaling voor de Neder-
landse situatie komt in 1986 met de publicatie van de Nota 2000. 
Hierin wordt vastgesteld dat er bij de uitbreiding van de gezond-
heidszorg sprake is van een verminderde meeropbrengst en dat 
voor het bevorderen van de volksgezondheid niet alleen naar 
‘meer (medische) zorg’ moet worden gekeken maar ook naar 
andere determinanten van gezondheid. Ook in de Nota 2000 
worden gezondheidsdoelen en doelen voor gedragsverandering 
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geformuleerd, zoals reductie van het aantal rokers tot 20% in 
2000 (tk 1985/1986: 72). Het ‘determinanten van gezondheids-
model’ van Lalonde wordt richtinggevend voor het denken over 
gezondheidsbevordering.

Op politiek niveau krijgen de organisatie van de zorg en de kos-
tenbeheersing tot de dag van vandaag echter steeds weer meer 
prioriteit dan de toestand van de volksgezondheid en gezond-
heidsbevordering (De Haan en Duyvendak 2002). Niettemin is 
met de inzet van het gezondheidsbeleid uit de Nota 2000 en het 
determinantenmodel een weg ingeslagen waarop in de jaren 
daarna wordt voortgebouwd. Bijvoorbeeld in het Ontwerp-kern-
document volksgezondheid (wvc 1989), de nota Gezondheid met beleid 
(tk 1991/1992) en de nota Gezond en Wel uit 1995 (tk 1994/1995). 
De informatievoorziening over de toestand van de volksge-
zondheid in Nederland krijgt een belangrijke plaats bij het 
formuleren van de beleidsdoelen. In 1991 wordt besloten om 
het rivm eens in de vier jaar een Volksgezondheid Toekomst-
verkenning (vtv) te laten verrichten, waarin de belangrijkste 
gezondheidstrends en determinanten daarvan worden beschre-
ven. In 1993 biedt de eerste Volksgezondheid Toekomstverkenning 
vooral een encyclopedisch overzicht van de gezondheidstoe-
stand en de belangrijkste determinanten daarvan (Ruwaard en 
Kramers 1993). Daarnaast is er een toekomstverwachting tot 
het jaar 2010. Latere versies hebben zich meer ook op de zorg 
en de effectiviteit daarvan gericht. In de Volksgezondheid Toe-
komstverkenning 2002 kwam de bevordering van gezond gedrag 
centraal te staan (Van Oers 2002). De kernboodschap luidde 
dat ongezond gedrag er de belangrijkste oorzaak van is dat de 
volksgezondheid in Nederland stagneert; dat wil zeggen dat 
stijging van de levensverwachting achterblijft bij andere landen 
van de eu. Behoorden we vroeger tot de landen met de hoogste 
levensverwachting, nu zijn we afgezakt naar de middenmoot. 
Dat komt vooral door ongezond gedrag. Het rivm doet dan ook 
de aanbeveling om vooral via het bevorderen van gezond gedrag 
‘gezondheidswinst’ te behalen.3 In de preventienota van 2003 
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24 Visies op gezondheidsbevordering

is deze boodschap vervolgens beleidsmatig uitgewerkt. Het 
zwaartepunt is kernachtig geformuleerd door de minister van 
vws: ‘onze gezondheid wordt steeds weer bedreigd: vooral door 
ons eigen ongezond gedrag en soms door externe factoren. Die 
ontwikkeling moet gekeerd worden’ (vws 2003: 5).

Gedragsverandering via lokale interventies
Het beleid is er vooral op gericht gedragsverandering in ‘set-
tings’ te laten plaatsvinden, dus op scholen, op de werkplek, 
in de zorg en in de wijk. Wat het bestuursniveau betreft, is 
gezondheidsbevordering vooral lokaal beleid van gemeenten. 
De rijksoverheid richt zich in het bijzonder op wet- en regelge-
ving, overleg met brancheorganisaties en bedrijven (sluiten van 
convenanten) en voorlichting en informatievoorziening.

De meest recente preventiebrief Kiezen voor gezond leven (okto-
ber 2006) gaat verder op de ingeslagen weg en wil gemeenten 
regie en ondersteuning bieden bij het uitvoeren van het preven-
tiebeleid (vws 2006b). Speerpunten voor gedrag zijn roken, 
alcoholgebruik, overgewicht (voeding en bewegen), waarvoor de 
rijksoverheid concrete doelen heeft opgesteld. Het percentage 
rokers moet dalen van 28 nu naar 20 in 2010. Het alcoholge-
bruik van jongeren onder de 16 jaar moet terug naar het niveau 
van 1992 en het percentage probleemdrinkers moet van ruim 10 
terug naar 7,5 in 2010 (vws 2006b: 4). Het percentage volwasse-
nen met overgewicht mag niet stijgen en onder jeugdigen moet 
het dalen. Naast de aandacht voor gedrag richt het preventiebe-
leid zich op veelvoorkomende aandoeningen als depressie en 
diabetes, waarvoor ook concrete doelstellingen zijn opgesteld. 
De formulering van het beleid in de vorm van concrete doelstel-
lingen, de targets die gehaald moeten worden, past in de huidige 
beleidsvisie ‘van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording’ 
(vbtb). Hierbij geven overheden aan wat ze willen bereiken, 
wat ze daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. De overheid 
wordt hierop vervolgens elk jaar op de derde woensdag in mei 
afgerekend, op wat informeel ‘woensdag gehaktdag’ heet.
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Aan de methoden om die doelen te bereiken wordt de eis gesteld 
dat het nut ervan wetenschappelijk aangetoond is en dat de 
activiteiten kosteneffectief zijn. Het idee is succesvolle interven-
ties vanuit de hele (westerse) wereld op te sporen en bij gebleken 
geschiktheid (‘evidence-based’ en kosteneffectief) die interven-
ties dan ook in Nederland ‘uit te rollen’. De wetenschappelijke 
basis hiervoor wordt geleverd door de onderzoekprogramma’s 
van onder andere ZonMw op het terrein van preventie (ZonMw 
2006). De experts formuleren dus niet alleen de gezondheids-
doelen maar schrijven ook het script van de interventie. De 
doelgroep krijgt in het script een rol toebedacht waarop hij zelf 
weinig invloed heeft. De legitimering voor deze interventies 
krijgt in de recente nota’s overigens weinig aandacht. Die lijkt 
impliciet te volgen uit de gezondheidswinst die met de inter-
venties zou kunnen worden behaald. In de termen van de vier 
kernvragen van beleid, zoals die door Anton Hemerijck van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) zijn 
geformuleerd (Hemerijck 2003), kijken de nota’s vooral naar 
de outputlegitimiteit (‘past het?’en ‘werkt het?’) en niet naar de 
inputlegitimiteit (‘hoort het?’ en ‘mag het?’).

Gezondheidsbevordering is in deze denktrant niet iets wat 
mensen ‘zomaar’ spontaan doen. Gezondheidsbevordering is 
een vorm van opvoeding en sluit daarmee aan bij de eeuwen-
lange traditie van het burgerlijke beschavingsoffensief. Al vanaf 
de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen in 
1784 is dit offensief erop gericht met name de ‘lagere standen’ 
te verheffen en hen burgerlijke normen van ‘deugdzaamheid en 
matigheid’ bij te brengen, waar ook gezondheid goed in paste 
(Kruithof 1980). De boodschap van gezond gedrag is ook nu 
vooral een boodschap die de gegoede hoger opgeleide burgers 
uitzenden in de richting van de jeugd en de mensen aan de 
onderkant van de samenleving. In leefwereld zijn er weinig raak-
vlakken tussen deze experts en de doelgroep, ze delen elkaars 
problemen niet. Dat is goed verwoord in een interview dat 
Monitor, het magazine van Erasmus mc had met de onderzoeker 
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van het project ‘Wijkgezondheidswerk’ in Eindhoven. Aan dit 
interview ontlenen we het volgende citaat: ‘Ik kende deze wereld 
totaal niet,’ vertelt dr. Gitte Kloek over haar ervaringen in de 
Eindhovense wijken, waar ze haar promotiewerk verrichtte. ‘In 
het begin viel ik van de ene verbazing in de andere. Zo herin-
ner ik me dat we met buurtbewoners over “gezond ontbijten” 
spraken. Een moeder vertelde dat haar kind ‘s morgens vroeg 
naar de kast loopt en een zak chips opentrekt. Zelf nam ze als 
“ontbijt” een sigaret met een kop koffi e. Daar sta je wel van te 
kijken, als je Humane Voeding hebt gestudeerd in Wageningen’ 
(Van de Leemput 2005).

Gezondheidsbevordering als ‘empowerment’
Niettemin bestaat er ook een andere manier om tegen gezond-
heidsbevordering aan te kijken. Ook deze visie op gezondheids-
bevordering heeft zijn wortels in het werk van Lalonde en de 
who. Op de eerste who-conferentie over ‘health promotion’, 
nu precies twintig jaar geleden, defi nieerde de who Health 
promotion als: ‘the process of enabling people to increase con-
trol over, and to improve, their health’. In deze visie is gezond-
heidsbevordering vooral een zaak van lokale gemeenschappen. 
Er is veel meer aandacht voor de sociale kant van ongezondheid, 
voor de bestrijding van sociale ongelijkheid. De defi nitie van 
de who is bedoeld voor wereldwijde toepassing en niet alleen 
in moderne verzorgingsstaten als de onze. Niettemin plaatsen 
ook Hans Saan en Willy de Haes gezondheidsbevordering in 
hun handboek Gezond effect bevorderen (2005) in de context van 
sociale processen. Zij citeren daarbij uit het bekende Evaluation 
in health promotion (Rootman et al. 2001) onder vermelding dat 
‘health promotion’ onder andere behoort te voldoende aan de 
volgende kenmerken:
– empowering (mensen controle geven over de factoren die 

hun gezondheid beïnvloeden);
– participatory (betrokkenheid van de doelgroep bij alle fasen 

van het proces);
– holistic (bevordering van fysieke, mentale en spirituele 

gezondheid);
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– sustainable (verbeteringen houden niet op nadat de initiële 
fondsen zijn opgedroogd).

Er zijn dus verschillende manieren om naar gezondheidsbevor-
dering te kijken. De contrasten daarin zijn goed samengevat 
in een artikel van Laverack en Labonte (2000), waaraan we 
tabel 2.1 ontlenen. Hierin staan de benadering van de gezond-
heidsopvoeding voor ‘top-down’ en de ‘empowerment’ benade-
ring voor bottom-up.

De formuleringen van deze auteurs lijken soms wat krom, 
omdat ze verschillen van de manier waarop wij in Nederland het 
gezondheidsbeleid beschrijven. Ook verraadt de formulering 
sympathie met de bottom-upbenadering, die in veel positievere 
bewoordingen is neergezet dan de top-downbenadering.

Er is echter getracht om in het Nederlands zo dicht mogelijk 
bij de originele formulering te blijven. In ieder geval maakt 
tabel 2.1 duidelijk dat vooral de top-downbenadering aansluit 
bij het huidige Nederlandse gezondheidsbeleid. Het past bij de 
wens van beleidsmakers om in te zetten op het bereiken van 
welomschreven doelen voor specifi eke risicofactoren. Zo zwart-
wit als het hier wordt voorgesteld zijn interventieprojecten in 
de praktijk overigens niet. In de huidige interventiepraktijk 
worden de doelen vaak top-down en van tevoren door experts 
vastgesteld en ingebed in wetenschappelijk onderzoek. Vaak is 
alleen zo fi nanciering mogelijk. Als het project eenmaal loopt, 
wordt geprobeerd om de betrokkenheid op het lokale niveau 
te bevorderen door het inzetten van mensen uit de doelgroep 
die (letterlijk en fi guurlijk) de taal van de doelgroep spreken. 
Gaandeweg verandert daardoor het perspectief en komt er meer 
ruimte voor inbreng van onderaf, bottom-up dus.
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Tabel 2.1
Belangrijkste verschillen tussen top-down- en bottom-upbenadering van 
gezondheidsbevordering

kenmerk top-down bottom-up

beeld individuele 
verantwoordelijkheid

‘empowerment’

benadering vanuit zwakte en tekort 
probleemoplossend

vanuit kracht en 
mogelijkheden 
competenties versterken

probleemdefi nitie van buitenaf bv. overheid vanuit gemeenschap

instrument voor 
verandering

opvoeding, verbetering 
diensten, leefstijl

versterken gemeenschap 
en middelen voor sociale 
verandering

rol van ‘veranderaar’ dienstverlening en 
middelen toewijzen

ingaan op wensen 
gemeenschap

besluitvorming door leiders van buitenaf leiders van binnenuit

beschikking over middelen 
door gemeenschap

laag hoog

gemeenschap als 
probleemeigenaar

laag hoog

evaluatie specifi eke risico-
factoren kwantifi ceer-
bare doelen

methoden die 
veranderingen voor de 
gemeenschap beschrijven

Bron: Laverack en Labonte (2000); vertaling en bewerking door het SCP

Als dan ook nog blijkt dat de top-downdoelstellingen te 
ambitieus zijn, vindt er bijstelling van de doelstellingen plaats, 
bijvoorbeeld door het project meer op bewustwording dan op 
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gedragsverandering te richten en de samenwerking tussen de 
betrokken professionals meer aandacht te geven (zie ook Wage-
makers et al. 2007).

Twee voorbeelden van ‘top-down’-interventies worden in het 
kader hierna beschreven, gevolgd door een voorbeeld van een 
project waarin een bottom-upbenadering gevolgd is. Andere 
voorbeelden van interventies zijn te vinden op de website van 
het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziek-
tepreventie (nigz) (www. nigz.nl en www. slag.nu).

Hoe verloopt de uitvoering van het beleid?
In een aantal fasen is de uitvoering van het gezondheidsbe-
leid steeds meer bij de gemeenten komen te liggen. Inmid-
dels hebben de meeste gemeenten nota’s gezondheidsbeleid 
opgesteld en zijn de lokale gezondheidsproblemen in kaart 
gebracht (sgbo 2005). Wat nog mist is de implementatie. De 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (igz) constateert dan ook 
dat gemeenten veel kansen om gezondheidsproblemen aan te 
pakken laten liggen en nog weinig gebruikmaken van ‘bewezen 
effectieve maatregelen’. In hoofdstuk 4 over lokaal gezond-
heidsbeleid komen we hierop terug.

Of interventies in de vorm van gezondheidsbevordering – en we 
hebben het dan niet over bijvoorbeeld het handhaven van wette-
lijke maatregelen, maar over voorlichting, activiteiten en bege-
leiding – dan wat zullen opleveren is overigens nog de vraag. 
Grootschalige gezondheidsinterventies als Hartslag Limburg 
en Wijkgezondheidswerk Eindhoven hebben voor het verande-
ren van gedrag uiteindelijk niet veel opgeleverd, terwijl bijvoor-
beeld Hartslag Limburg wel is aangeprezen als een project dat 
past bij de door de inspectie bepleite effectieve interventies.4

Het zijn wellicht vooral de teleurstellingen met dergelijke pro-
jecten die ervoor zorgen dat de roep om een andere benadering 
van gezondheidsbevordering luider wordt. En dat is niet alleen 
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30 Visies op gezondheidsbevordering

in Nederland zo. Ook bijvoorbeeld de nestor van het Ameri-
kaanse onderzoek naar interventieprojecten, Leonard Syme, 
spreekt harde woorden. In een recent interview (Mills 2006) 
concludeert hij dat ‘almost all of our public health interventions 
have failed’. En dat komt, zegt hij, omdat wij boodschappen 
willen geven aan mensen die gewoon met hun leven bezig zijn 
en dat gaat maar moeilijk samen. Want waar wij geïnteresseerd 
zijn in cholesterol en bloeddruk, zijn de mensen geïnteresseerd 
in hun baan, huis, kinderen en inkomen. De enige oplossing, 
volgens Syme, is dat we echt meer aandacht geven aan zaken 
waarmee de mensen bezig zijn en dat we niet alleen de des-
kundigen willen uithangen met betrekking tot risicofactoren. 
Van de beperkingen van een model dat alleen naar individuele 
risicofactoren kijkt, is Syme zich terdege bewust. Psychosociale 
factoren, zoals sociale steun, sociale klasse maar ook depres-
sie maken mensen vatbaarder voor ziekte in het algemeen. Wát 
mensen uiteindelijk krijgen is dan vervolgens afhankelijk van 
de ziektespecifi eke risicofactoren. Zonder aandacht voor sociale 
omstandigheden is er volgens Syme dan ook geen vooruitgang 
in ‘public health’ mogelijk.

Een Nederlands alternatief voor de top-downbenadering 
hebben we voor dit boekje gevonden in de ‘van sturen naar 
leren’-benadering van Klasien Horstman en Rob Houtepen, de 
auteurs van Worstelen met gezond leven. Ethiek in de preventie van 
hart- en vaatziekten (2005). Het gesprek met hen geven we weer 
op pagina 35 tot en met 43. Een samenvatting van het boek is te 
vinden op pagina 16 en 17.
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‘Top-down’-interventies om gezond gedrag 
te bevorderen: Hartslag Limburg en Wijk-
gezondheidswerk Eindhoven

‘Hartslag Limburg’ was een grootschalig interventieproject 
gericht op het verminderen van het risico op hart- en vaat-
ziekten in de regio zuidelijk Zuid-Limburg, een regio met veel 
hart- en vaatziekten. Het project liep van 1998 tot 2003. Drie 
risicofactoren stonden centraal: vet eten, roken en te weinig 
lichaamsbeweging. Voor het bevorderen van een gezonde 
leefstijl met betrekking tot deze risicofactoren werd een twee-
sporenbeleid gevoerd. Aan de ene kant werden mensen met 
een verhoogd risico benaderd via huisartsen en cardiologen. 
Zij werden verwezen naar een gezondheidsadviseur die met de 
patiënten gesprekken voerde over een gezonde leefstijl.

Aan dit hoog-risicoproject deden 2750 mensen mee. Velen 
van hen hadden al een cardiovasculair incident doorgemaakt. 
Aanvankelijk leidde dat tijdens de interventie tot gedragsver-
andering (meting na 4 maanden), maar na achttien maanden 
waren de effecten op het gedrag verdwenen (Harting 2005). De 
resultaten van dit project zijn beschreven in het proefschrift van 
Janneke Harting Individual lifestyle advice: development, implemen-
tation and evaluation within the Hartslag Limburg cardiovasculair 
project, waarop zij 3 maart 2005 aan de Universiteit Maastricht 
promoveerde. Daarnaast was er een community-interventie in 
verschillende gemeenten in zuidelijk Zuid-Limburg. Aan de 
inwoners van onder andere de wijk Mariaberg in Maastricht 
werden tal van gezonde activiteiten aangeboden met het doel 
minder verzadigd vet te eten, te stoppen met roken, en meer 
lichamelijke activiteiten te ontplooien. Wat de risicofactoren 
betreft, werd een signifi cant verschil in vetinname tussen de 
regio zuidelijk Zuid-Limburg en een controleregio gevonden ten 
gunste van zuidelijk Zuid-Limburg, met name onder responden-
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ten jonger dan 49 jaar. Wat betreft lichamelijke activiteit werd 
in de regio slechts een beperkt gunstig effect op de intentie om 
meer te gaan bewegen gevonden, eveneens onder respondenten 
jonger dan 49 jaar. Op rookgedrag en de determinanten van dat 
gedrag werden geen effecten ten opzichte van de controlere-
gio gevonden. De resultaten van dit project zijn beschreven in 
het proefschrift van Gaby Ronda The Dutch heart health com-
munity intervention ‘Hartslag Limburg’, an evaluation, waarop zij 
23 mei 2003 aan de Universiteit Maastricht promoveerde. Recent 
is geconcludeerd dat na vijf jaar (1998-2003) in de interventie-
regio alleen onder vrouwen signifi cante leefstijlveranderingen 
zijn gevonden ten opzichte van de controlepopulatie (Schuit et 
al. 2007). Het gaat om de energie-inname en de vetconsumptie, 
die onder vrouwen uit de interventiepopulatie sterker gedaald 
zijn dan onder de vrouwen van de controlepopulatie. Ook is er 
onder de vrouwen uit de interventiepopulatie een minder sterke 
afname van de lichamelijke activiteit en ‘tijd besteed aan wande-
len’ geconstateerd.

‘Wijkgezondheidswerk’ is een gezondheidsinterventie van ggd 
Eindhoven in twee achterstandswijken van Eindhoven. Vanaf 
1999 zijn twee jaar lang tal van activiteiten georganiseerd om 
de leefstijl van de bewoners te verbeteren, zoals informatie-
bijeenkomsten over gezond snoepen en gezonde salades, een 
grote gezondheidsmarkt voor de buurt, wandelingen door de 
wijk, cursussen om te stoppen met roken en om beter in je vel te 
zitten. En hoewel veel buurtbewoners het project kenden, nam 
slechts één op de acht wijkbewoners ook daadwerkelijk aan één 
of meer activiteiten deel. Er was dan ook nauwelijks verbete-
ring in de leefstijl te bespeuren, alleen de fruitconsumptie nam 
iets toe. De resultaten van dit project zijn beschreven in het 
proefschrift van Gitta Kloek: Improving health related behavior in 
deprived neighborhoods waarop zij 10 november 2004 promoveerde 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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Voorbeeld van de bottom-upbenadering om gezond gedrag te 
bevorderen
De Nieuwsbrief van het Julius Centrum van het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht (umcu) van 18 juni 2006 beschrijft 
een voorbeeld van een preventieproject onder scholieren waarbij 
de doelgroep nadrukkelijk wordt betrokken bij de opzet en 
uitvoering (Schrijvers 2006, www.integratedcare.nl).

Een middelbare school in het midden van het land vroeg aan het 
Juliuscentrum te Utrecht hoe je een gezonde school zou moeten 
inrichten. Vanuit het Juliuscentrum werd geadviseerd te begin-
nen bij de kinderen zelf. Daarop zijn 24 kinderen met uiteenlo-
pende opdrachten aan het werk gegaan.

Eén daarvan was het samenstellen van een PowerPoint-
presentatie met de preventieprioriteiten van veertienjarigen. 
Op 16 juni 2006 presenteerden ze hun prioriteiten aan onder 
anderen de professionals van de ggd Midden Nederland. Er 
werd met veel waardering over de presentatie gesproken, ook al 
waren de professionals het niet altijd eens met de leerlingen. De 
Nieuwsbrief vermeldt naast de prioriteiten de reactie daarop van 
de deskundigen. De lijstjes zijn in tabel 2.2 weergegeven.

Voor de school zal het preventiebeleid verder worden uitgewerkt 
door de ggd, Centrum Maliebaan en de schoolleiding. Het 
gaat om het assortiment van de kantine, de schoolfeesten en 
het ‘middelengebruik’ van leerlingen. Met de opvattingen van 
de leerlingen wordt daarbij rekening gehouden, ook als deze 
professioneel niet altijd worden ondersteund. Vanuit het Julius 
Centrum wordt het beleid geëvalueerd.
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Tabel 2.2
Prioriteiten van veertienjarigen voor gezond gedrag

prioriteiten van jongeren reactie professionals

1 meer aandacht voor verslaving 
aan internetspelletjes

krijgt weinig aandacht

2 les krijgen van ex-verslaafden heeft weinig zin want leerlingen 
identifi ceren zich niet met ex-
verslaafden

3 het tonen van enge foto’s van 
verslaafden, bijvoorbeeld van 
zwarte longen van rokers en van 
mensen met keelkanker zonder 
strottenhoofd

heeft geen zin: angstaanjagende 
boodschappen veranderen gedrag 
niet

4 het gebruiken van blaaspijpjes 
voor alcoholcontrole voorafgaand 
aan schoolfeest

blaaspijpjes werken niet scherp 
genoeg, blijkt uit ervaringen bij 
politiecontroles

5 toestaan van enig alcoholgebruik 
tijdens schoolfeesten vermindert 
kans op indrinken en gebruik van 
andere genotmiddelen

schooldirecties willen vaak per se
geen alcoholgebruik tijdens 
schoolfeesten

Bron: Schrijvers (2006)
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Van sturen naar leren. Een gesprek met 
Klasien Horstman en Rob Houtepen

Met de auteurs van Worstelen met gezond leven hebben we vooral 
gesproken over de vraag: hoe moet het dan wel in de gezond-
heidsbevordering? Want als je op indringende wijze laat zien 
hoe het niet moet, hoe de bestaande praktijk vanuit het heer-
sende paradigma niet werkt, dan krijg je al snel het verzoek 
en misschien ook het verwijt dat je met een alternatief moet 
komen. Dat alternatief hebben Klasien Horstman en Rob 
Houtepen ook, maar voordat we het daarover hebben, willen we 
weten hoe hun boek is ontvangen.

Worstelen met gezond leven goed ontvangen
Klasien Horstman: ‘Bij de boekpresentatie was iedereen heel 
enthousiast. Wat we vooral tegenkwamen was die ervaring van 
herkenning, omdat je door die beleidstaal en die wetenschap-
pelijke taal heen breekt. Het is ook goed ontvangen door de 
medewerkers van Hartslag Limburg, terwijl het voor hen ook 
wel een beetje pijnlijk was. Zij zijn er met goede bedoelingen en 
hard werken aan begonnen. Gaandeweg kregen zij in de pei-
ling dat het niet werkte zoals het moest en dat ons vocabulaire 
hen eigenlijk meer steunde in het feit dat het niet zo precies zo 
werkte.’

Ook kwam er positieve respons tijdens een presentatie voor 
een club van gezondheidsbevorderaars en die steun kwam niet 
alleen van de mensen die met de uitvoering bezig zijn maar ook 
van personen uit het ‘higher level’.

Klasien Horstman vat de reacties op het boek samen: ‘De 
eerste reactie is: ‘opluchting en herkenning, eindelijk iets 
anders’. De tweede reactie: ‘maar... hoe dan wel?’ Hoe kun 
je met dat vocabulaire van jullie iets doen? Daarbij gaat het 
vooral om kwalitatief onderzoek en om het concept van ‘leren’ 
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dat interessant wordt gevonden, omdat je toch op een andere 
manier naar mensen kijkt in plaats van sturen. Maar hoe moet 
dat in de praktijk?’

Loslaten van sturen is moeilijk
‘Mensen vinden het eng om van het idee van sturen af te raken, 
omdat je een deel van je eigen macht afstaat, omdat je erkent 
dat je geen controle hebt over de situatie en iedereen in deze 
wereld, professional of beleidsmaker wil uiteindelijk controle 
over de situatie. Bijvoorbeeld omdat ze politiek ergens op 
worden afgerekend. Ze zijn bang om de conclusie te trekken: 
‘in essentie hebben we geen controle over het leven van iemand 
anders’. Terwijl je dat juist als uitgangspunt zou moeten nemen 
om mee te werken. In het soort samenleving die wij tegenwoor-
dig hebben, waarin je competente burgers veronderstelt, met 
allemaal netwerken en hun eigen perspectief op de zaak, valt er 
niet zoveel meer te sturen. Dus elke vorm van beleid moet een 
vorm van leren zijn.

Binnen de context van de leerprocessen valt er misschien ook 
wel iets te sturen, maar het moet altijd normatief gelegitimeerd 
zijn. Mensen zijn geen poppetjes die je in wat voor richting dan 
ook stuurt, moderne burgers zeker niet.’

Voor deze manier van denken over ‘burgerschap’ is de poli-
ticoloog Herman van Gunsteren de grote inspirator geweest 
(Van Gunsteren en Van Ruyven 1993). Hij heeft dat mechanisme 
geanalyseerd en is degene geweest die erop aandrong: ‘breek nu 
alsjeblieft met dat paradigma’.

‘Mensen vinden het eng om van het idee van sturen af te raken, 
omdat je een deel van je eigen macht afstaat, omdat je erkent 
dat je geen controle hebt over de situatie en iedereen in deze 
wereld, professional of beleidsmaker, wil uiteindelijk controle 
over de situatie.’
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Koos van der Velden: ‘De overheid zit met een dilemma: moet 
je afdwingmacht creëren (dus sturen) of moet je meer op een 
sociale manier te werk gaan?’

Legitimatie van handelen staat voorop
Hierop antwoordt Klasien Horstman dat ze er best begrip voor 
heeft dat een overheid iets wil en dat dan ook ‘afdwingt’ (bv. 
niet roken in publieke gebouwen). Maar belangrijk is wel: ‘dat 
dat beleid normatief gelegitimeerd is’. Een mooi voorbeeld is 
het voedingsaanbod in schoolkantines.

Klasien Horstman hierover: ‘Scholen moeten met ouders en 
de schoolraad het gesprek aangaan: hoe gaan we dat hier doen? 
De uitkomst hiervan staat niet van tevoren vast. Het is ook niet 
nodig dat iedereen het eens is. Je moet iedereen de kans geven 
in dat proces actief betrokken te zijn. Het kan best zijn dat het 
in een buurt of school tot een enorme strijd leidt. Het punt is dat 
je dat niet kunt voorkomen. We leven in een pluriforme wereld. 
Gezondheid is een norm, gezond leven is een norm, waar we 
het meer of minder mee eens zijn. Sommige ouders willen 
appels en brood in de kantine, andere zeggen ‘wat een gezeur, 
waar bemoei je je mee stop gewoon cola in de automaat’. Je 
moet er maar uit zien te komen. Misschien moet de overheid wel 
minimumeisen stellen, we stellen ook kwaliteitseisen aan een 
heleboel producten (bv. via de Warenwet). Je kan wel institu-
ties en organisaties faciliteren om dat soort dingen op gang te 
brengen, maar denk niet alsof dat het enige is dat die organi-
saties moeten doen. Bijvoorbeeld scholen hebben ook nog wel 
wat anders te doen. Zo moeten ze nu de zorgplicht invoeren. Je 
kan wel zeggen we gaan mensen met een lage ses (sociaaleco-
nomische status) stimuleren gezond te leven, maar als je zelf bij 
voortduring bezig bent de lage ses te laten toenemen omdat je 
het beleid op een heleboel andere punten afbreekt. Daar moet je 
er ook oog voor hebben.’

Rob Houtepen vertelt over een ander project over gezond-
heidsbevordering op een middelbare school: ‘Iedereen was heel 
tevreden over dat project: de ouders maar ook de leerlingen 
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vonden het niet vervelend om met dat onderwerp bezig te zijn. 
Het project was geëvalueerd, wat bleek: de effectiviteit was bijna 
nul. Betekent dat dan dat je daarmee op moet houden? Nee. Ook 
al heeft het nu geen direct effect, we vinden met zijn allen dat 
het een belangrijk issue is. Betrokkenen vinden het de moeite 
waard. Dan moet je het in je basispakket opnemen. Dat wil niet 
zeggen dat je dan niet verder moet evalueren, natuurlijk wel, 
je moet blijven kijken: kan het niet anders en beter? Vooral dat 
betrokken denken: dit is belangrijk om mee bezig te zijn. Als 
je normatief vindt dat aandacht voor gezondheid kern van de 
verantwoordelijkheid van de overheid is, dan moet je accepte-
ren dat er een aantal basisvoorzieningen is en die moet je niet 
steeds afrekenen op effectiviteit.’

‘Als je normatief vindt dat aandacht voor gezondheid kern van 
de verantwoordelijkheid van de overheid is, dan moet je accep-
teren dat er een aantal basisvoorzieningen zijn die je die niet 
steeds moet afrekenen op effectiviteit.’

Klasien Horstman legt uit dat continuïteit van wezenlijk belang 
is: ‘Het hele concept van leren veronderstelt dat dingen tijd 
kosten. Dat dingen moeten inslijpen. Dat processen niet van 
vandaag op morgen gerealiseerd zijn. Een lange adem. Dat 
wil niet zeggen dat er geen ruimte moet zijn voor kortdurende 
experimenten, maar er moet een soort basisniveau zijn.’ En dat 
staat haaks op het idee dat je van project naar project hopt en 
van target naar target met na twee jaar een evaluatie.

Rob Houtepen: ‘De vraag naar het leervermogen moet 
centraal staan, hoe je het leervermogen van alle betrokkenen 
optimaliseert. En dat is zeker niet: ‘iets wat hier een succes is, 
dat gaan we overal uitrollen. Jullie moeten ook gaan doen wat 
ze daar gedaan hebben want dat was heel effectief.’ Op deze 
manier investeer je ook niet in competenties van mensen. Dan 
krijg je dat ergens aan de top voortdurend interessante dingen 
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gebeuren, daar komt wat uit en onder die top moet men dat alle-
maal gaan volgen. Iedereen moet in zijn eigen context ook leren 
en zijn eigen dingen ontwerpen en evalueren.’

Waarbij het volgens Klasien Horstman niet alleen gaat om 
de competenties van burgers maar ook om de competenties 
van professionals: ‘Zo’n manier van werken die je bij Hartslag 
Limburg kon zien. Dat idee van sturen en ‘uitrollen’ ontneemt 
professionals hun specifi eke expertise, hun lokale ervaringen 
waar zij juist gebruik van kunnen maken. Een deel van het kapi-
taal dat daar zit, daar maak je geen gebruik van.’

‘Dat idee van sturen en ‘uitrollen’ ontneemt professionals hun 
specifi eke expertise, hun lokale ervaringen waar zij juist gebruik 
van kunnen maken.’

Onderzoek dicteert de gezondheidsinterventie
Daarbij komt dat Hartslag Limburg vooral een onderzoeks-
project was waarbij het onderzoek richtinggevend was voor de 
interventie.

Klasien Horstman: ‘Er is maximaal ingezet op onderzoek. 
Als je dat geld van die vier proefschriften en voor ons had 
geïnvesteerd in die lokale samenleving had je misschien een 
ander verhaal gehad. Er is bijna net zoveel geld gaan zitten in 
het onderzoek als in het echte preventiewerk. Wat stelt het nou 
voor: je komt van de cardioloog en je wordt naar de leefstijladvi-
seur gestuurd en daarmee heb je een aantal gesprekken in een 
periode van drie maanden. Je hebt het wel over een ‘basic’ leef-
stijlverandering. Het zijn mensen die bij wijze van spreken nog 
sterven van de angst, omdat ze net een cardiologisch incident 
achter de rug hebben.

‘En dan zijn ze natuurlijk wel ontvankelijk voor het verhaal 
van de leefstijladviseur?’, veronderstelt Sjoerd Kooiker. Dat 
blijkt een misvatting.
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Klasien Horstman: ‘Ze zijn juist niet receptief voor het verhaal 
van de gezondheidsadviseur. Ze willen hun verhaal wel graag 
kwijt en willen van de angst af, maar hebben hun hoofd nog 
helemaal niet bij hoe het verder moet. Klasien Horstman legt 
uit dat de trial voorschrijft dat je die mensen drie maanden volgt 
en dat je een bepaalde populatie moet halen. Dat heeft gevolgen 
voor de patiënten: ‘Als je het onderzoek eraf gooit, dan ga je niet 
mensen voor de leefstijladviseur selecteren die helemaal niet 
willen op dat moment, want daar heb je niets aan, maar als je 
een trial hebt, moet je een populatie halen.’

En net zo als het begin van het onderzoek effect heeft op het 
leven van de participanten, is dat ook zo met het einde van het 
onderzoek. Rob Houtepen daarover: ‘De welzijnswerker in die 
achterstandwijk die vier jaar lang geld kreeg om gezondheid in 
zijn pakket te doen is gefrustreerd dat dat ophoudt. Die had het 
idee, ik ben wat aan het opbouwen.’

Elk epidemiologenclubje zijn eigen risicofactor
In Hartslag Limburg stonden drie targets centraal: stoppen 
met roken, minder vetconsumptie en meer bewegen. Hiervoor 
waren streefcijfers afgesproken. Het vertalen van deze streefcij-
fers naar de doelgroep leidde echter nogal eens tot frustratie, 
omdat gewone mensen vaak niet in risicofactoren denken.

Klasien Horstman: ‘Heel veel mensen zijn wel met bezig met 
gezondheid maar zijn die drie risicofactoren zo zat! Ze kunnen 
het niet meer zien, werkelijk. Terwijl heel veel mensen wel 
willen nadenken over gezondheid. In de public health wereld 
heeft elk groepje zijn eigen risico en achter elk groepje zit een 
club wetenschappers. Iedereen vindt zijn eigen risico het meest 
belangrijk en vindt vooral dat we daar iets aan moeten doen: 
wiegendood, vet, bewegen. Het gaat natuurlijk veel meer om 
een soort overall concept dat we moeten proberen gezond te 
leven en daar hebben we een bepaalde kennis over. Maar die 
kennis is voortdurend aan verandering onderhevig. Het ene 
moment zijn appels gezond en een andere keer zijn appels niet 
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gezond. Het betekent dat je een soort instelling hebt waarbij je 
je continu oriënteert op de wereld om je heen en die voor een 
deel op je in laat werken en daar zelf keuzes in maakt. Dingen 
veranderen. Je hebt ook gewoontes. Het is een continu leerpro-
ces en als je dat vergelijkt met die groepjes wetenschappers met 
hun eigen risico die zeggen: ‘u moet nu drie maanden dit en dan 
dat’. Het is eigenlijk een gek soort idee als je zo met gezondheid 
omgaat.’

Klasien Horstman en Rob Houtepen hebben dan ook zo 
hun twijfels bij de kennissamenleving, waarbij wetenschap en 
kennis in alle terreinen van het leven binnendringen.

Klasien Horstman: ‘Alles wat er gebeurt moet verweten-
schappelijkt worden, we hebben geen problemen meer waar-
voor we niet een commissie met wetenschappers aan de gang 
zetten. Die adviezen over gezonde voeding die zijn er natuurlijk 
al heel lang, het Voorlichtingsbureau voor de voeding stamt uit 
de jaren vijftig. Daar is steeds meer wetenschap achter gepro-
jecteerd, hoewel de grote basisideeën niet zoveel veranderd zijn. 
Een aantal wel: volle melk, volvette kaas wordt je nu afgeraden.’

Rob Houtepen: ‘Als het gaat om de vraag: wat is dan gezond 
leven? Daarvoor liggen de recepten al 2000 jaar klaar: gezond 
leven is maat houden, twee glazen wijn per dag is heel mooi, 
twee fl essen per dag is niet zo’n goed idee.’

Klasien Horstman: ‘Dat je noties over ‘hoe het is om goed 
te leven’, op wetenschap kan baseren is eigenlijk een gekke 
gedachte. Noties over hoe je goed leeft haal je uit het gezin waar 
je vandaan komt en de omgeving waar je in opgroeit. Die bieden 
je het repertoire aan impliciete en expliciete noties, waardoor 
je weet: ‘dit is ongeveer een goed leven’. Zo gauw daar extreme 
ontsporingen in optreden, heeft dat te maken met het zoekra-
ken van de balans.’

Sjoerd Kooiker wijst erop dat de boodschap van de epidemiolo-
gen en gezondheidsbevorderaars toch best alarmerend is. De 
toename van overgewicht, omdat kinderen de hele dag achter 
de tv zitten, de hele dag snacken, alle trapveldjes verdwijnen, 
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de gymnastiek verdwijnt van school en dat gaat straks een heel 
groot probleem opleveren. Er worden allerlei factoren aangewe-
zen die allemaal in de richting gaan van meer passiviteit, onge-
zonde voeding. En daar moet tegenwicht aan geboden worden.

Klasien Horstman ziet ook wel dat overgewicht bij kinderen 
toeneemt. De vraag is alleen wat moet je eraan doen: ‘Het idee 
dat je daar één model, één oplossing, één soort interventie met 
duidelijke meetpunten en mooie ijkpunten voor hebt, dat is niet 
zo.’

Voor Rob Houtepen is het gewoon duidelijk, als de overheid 
zichzelf serieus neemt dan moet de gymleraar weer terug op 
alle scholen en moet er een heleboel gebeuren om voldoende 
bewegen van kinderen te bevorderen, elke dag in elke klas, 
maar hij ziet dat niet als een interventie die je op effectiviteit 
moet evalueren. Hij wijst nadrukkelijk op het conditionele ele-
ment in zijn betoog: ‘Als gezondheid echt zo belangrijk is voor 
de overheid (en het kan ook best zo zijn dat je dat niet vindt, er 
zijn een heleboel redenen om gezondheid niet zo belangrijk te 
vinden), dan moet die overheid dat veel serieuzer aanpakken 
dan nu gebeurt. Maar of gezondheid wel zo belangrijk is voor 
de overheid is natuurlijk helemaal de vraag.’

Zou de ‘markt’ de gezondheidsbevordering kunnen invullen, 
vragen we.

Klasien Horstman is er geen voorstander van dat de lifestyle-
sector de gezondheidsbevordering gaat beheren. Het zelfreini-
gend vermogen en de professionalisering van de fi tness-sector 
zijn nog te weinig ontwikkeld, zeker als je dat met de medische 
sector vergelijkt. En met diëten hanteert de markt ook een heel 
eenvoudig interventiemodel volgens de ingenieursbenadering.

Rob Houtepen ziet dat anders: ‘Ik vind het problematisch als 
diegenen in de publieke sector met publieke legitimering die 
mensen als burgers aanspreken, het ingenieursmodel hante-
ren. Ik vind het helemaal niet problematisch als men dat op de 
markt doet, waarbij mensen als klanten worden aangesproken.’
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Hier zijn Klasien Horstman en Rob Houtepen het niet met 
elkaar eens: Rob gaat voor de principes: met publieke gelden 
gefi nancierde zaken vragen om publieke legitimering en de 
markt is een ander verhaal, terwijl Klasien Horstman vooral 
niet wil dat mensen object worden van onrealistische inter-
venties of die nu van de markt of vanuit de overheid komen. Zij 
heeft vooral moeite met het mensbeeld dat de gedragsverande-
raars hanteren. In hun boek bevelen zij het werk van Hirschman 
aan, die zegt dat leerprocessen worden gestimuleerd waar 
instituties feedback krijgen van burgers of cliënten (Hirsch-
man 1970). Op de markt ga je naar de concurrent, dat is de ‘exit-
optie’ en voor de publieke zaak is dat de ‘voice-optie’: je stem 
laten horen, omdat weglopen immers niet gaat. In het mens-
beeld van de gedragsveranderaars is echter geen plaats voor de 
voice-optie, niet voor de burgers maar ook niet voor de profes-
sionals. Ruimte bieden aan ‘voice’ is dan ook de belangrijkste 
les die gezondheidsbevorderaars uit Worstelen met gezondheid 
kunnen leren.

Twee punten uit het betoog van Klasien Horstman en Rob Hou-
tepen zijn ons met name bijgebleven:
1 Gezondheidsbevordering is geen eenrichtingsverkeer. Geef 

de betrokkenen, en dat zijn zowel de professionals als de 
leden van de doelgroep, een stem, want het zijn gespreks-
partners. Daarmee staat of valt ook de normatieve legitima-
tie van beleid.

2 Hop niet van project naar project op zoek naar effectieve 
methoden om targets te halen. Als de overheid de verant-
woordelijkheid voor gezondheid op zich neemt, dan hoort 
daar een aantal basisvoorzieningen bij die niet alleen op 
effectiviteit moeten worden afgerekend. Accepteer dat 
gezondheidsbevordering een leerproces is dat lang duurt en 
investeer dus in continuïteit.
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Noten

1 In Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant is indringend beschreven 
hoe het hygiënisch offensief zich voltrok (Wijnen-Spon-
selee 1997). Het innovatieve element daarin was dat de 
kruisverenigingen de hoge zuigelingensterfte en tuberculose 
problematiseerden in een cultuur waarbij in de gezinnen de 
dood van baby’s gelaten werd afgewacht (p. 85). Binnen de 
rooms-katholieke gedachtewereld was sterven het uitein-
delijke levensdoel en een klein onschuldig kind ging linea 
recta naar de hemel, wat ervoor zorgde dat het verlies minder 
zwaar te dragen was. Door aan te tonen dat in katholieke 
gezinnen de sterfte veel hoger was dan in andere gezinnen 
kreeg het Kruiswerk de kerk mee en kon het hygiënische 
offensief zich voltrekken. De huisvrouwen en moeders waren 
de belangrijkste doelgroep, bijvoorbeeld via de instructie 
voor het geven van borstvoeding.

2 Met het uitroeien van de pokken in 1978 leek het er even op 
dat de infectieziekten geleidelijk van de aardbol zouden ver-
dwijnen. Dat optimisme was ongegrond, in andere gedaanten 
komen infectieziekten steeds weer terug (Garret 1994). 

3 In 2006 is een nieuwe versie van de Volksgezondheid Toe-
komstverkenning verschenen: Zorg voor gezondheid (De Hol-
lander et al. 2006).

4 Zie het verslag van de conferentie Hartslag Limburg te 
Utrecht gehouden te Utrecht op 10 november 2005 te vinden 
op de website van de Hartstichting http://www.hartstichting.
nl/webshop/Producten/download.aspx?pID=3117. 
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3 Weten we nog wel wat gezond gedrag 
is?

De verwarring
Bent u er al voor gewaarschuwd dat deodorants die aluminium 
chloorhydraat bevatten, borstkanker kunnen veroorzaken? Een 
kettingbrief met deze alarmerende boodschap ging eind 2006 
door Nederland en naar aanleiding daarvan kreeg het kwf 
Kankerbestrijding wekelijks tientallen e-mails en telefoontjes 
te verwerken, aldus de website van het kwf (http://www.kwf.
nl/nieuws). Ook rtl-nieuws besteedde er op 4 december 2006 
aandacht aan. Volgens het kwf zijn de berichten niet juist en 
worden veel vrouwen voor niets ongerust gemaakt. Tja, wie kun 
je nu nog geloven? Een vraag zonder pasklaar antwoord, die wel 
laat zien dat de grote hoeveelheid epidemiologisch onderzoek 
langzamerhand meer verwarring dan kennis oplevert.

Ook fi losoof Hans Achterhuis constateert dat in de De gezond-
heidsutopie, de eerste G-lezing van het tijdschrift G uit 2004 
(Achterhuis 2004). Achterhuis zegt het zo: ‘Ons hele leven, 
al ons gaan en staan, wordt zo met gezondheid in verband 
gebracht. De epidemiologische wetenschap leert wat we wel 
en niet mogen doen, strooit gretig verboden en aanbevelin-
gen rond. Die blijken overigens net als veel andere medische 
kennis over een korte halfwaardetijd te beschikken. Een half 
jaar geleden werd kanker nog voor 60% procent met voeding 
in verband gebracht, dat is nu teruggebracht tot 30 procent’ 
(Achterhuis 2004: 30).

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Groei van de epidemiologie van de risico’s
Toen de infectieziekten de belangrijkste bedreigingen van de 
volksgezondheid waren, werd de epidemiologie gezien als 
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de wetenschap die de interactie tussen ziekteverwekker en 
gastheer bestudeert. Met het verschuiven van de gezondheids-
bedreigingen van infectieziekten naar hart- en vaatziekten en 
kanker, kwam een heel andere epidemiologie tot ontwikke-
ling. Dat begon met de baanbrekende onderzoeken van Doll en 
Hill (2004) naar de relatie tussen roken en longkanker en de 
Framingham Heart Study (Levy en Brink 2005) naar de relatie 
tussen risicofactoren en hart- en vaatziekten. Zij vestigden de 
reputatie van de risicofactor-epidemiologie.

Sinds de jaren tachtig maken we een enorme groei mee van het 
epidemiologisch onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van 
gedrag. De methoden en technieken van onderzoek werden 
steeds verfi jnder, zoals de ontwikkeling van de ‘meta-analyse’ 
om de resultaten van een grote hoeveelheid kleine onderzoeken 
naar een bepaalde hypothese te kunnen samenvoegen. Hand-
zame uitkomstmaten als de odds ratio maakten het gemakke-
lijk om de wel en niet aan risico’s blootgestelde subpopulaties 
te vergelijken. In de klinische setting werd de ‘randomized 
controlled trial’ de gouden standaard om het effect van behan-
delingen te onderzoeken. Dat alles gevoed vanuit de beweging 
van ‘evidence-based medicine’ en mogelijk gemaakt door de 
snelle ontwikkeling van computers en de informatica.

Te veel epidemiologie is ook niet goed
Alle zijn op zichzelf wenselijke ontwikkelingen, maar lang-
zamerhand wordt het gewoon teveel van het goede. Elke dag 
of week verschijnt er wel een nieuw onderzoek waarvan de 
resultaten razendsnel via de massamedia bij de bevolking 
terechtkomen (Taubes 1995). Vaak leidt dat tot tegenstrijdige 
boodschappen waarvan we het effect op de ‘mensen in het land’ 
niet weten. Is het vooral een reden om je niet aan gezondheids-
adviezen te houden? De ene keer zeggen ‘ze’ immers dit en de 
andere keer zeggen ze dat… Of creëert de optelsom een nieuwe 
generatie van ‘worried well’. Er is ons geen onderzoek naar de 
epidemiologische verwarring bekend. Daarom leggen we onze 
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vragen voor aan Hans van Maanen, deskundige bij uitstek op dit 
terrein. In zijn wekelijkse column in de Volkskrant, haalt hij veel 
fl interdun epidemiologisch onderzoek genadeloos onderuit.
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Over de epidemiologische verwarring.
Een gesprek met Hans van Maanen

Halen mensen nou hun schouders op over al die onderzoeken 
die er verschijnen, is onze eerste vraag. Van Maanen denkt van 
niet: ‘Ik denk dat iedereen dat toch altijd leest en evalueert en 
in het café vertelt: “kijk wat ze nou weer gevonden hebben”.’ 
Al die berichten, die stapelen zich wel op volgens Van Maanen: 
‘Wat je eerder krijgt is een negatieve invloed, vandaag mag je 
geen koffi e, morgen toch weer wel. Het verwerken van strijdige 
informatie is ook verwerken.’ Van Maanen denkt dat mensen 
als reactie terugvallen op hun vertrouwde kringetje en geen ver-
trouwen meer hebben in de massamedia. ‘De mensen geloven 
dan ook de “goede” informatie, de nette voorlichtingsfolders, 
niet meer. Je hebt een extra autoriteit nodig, het feit dat je uit de 
wetenschap komt is niet meer voldoende, terwijl dat vijftien jaar 
geleden nog wel zo was. De mensen hebben door dat daar [in 
die wetenschap] ook fi nanciële belangen spelen. Dat dokters 
ook medicijnen voorschrijven waarvan ze zelf beter worden (het 
boek van Bouma is niet onopgemerkt aan de mensen voorbijge-
gaan; Bouma 2006). Dat zijn toch dingen die de mensen oppik-
ken en ook het gezag van de overheid ondermijnen’.

Wij beamen dat, daar zitten we nu mee, voorlichting alleen 
werkt niet meer, de overheid moet het steeds meer hebben van 
afdwingen. Het niet-rokenbeleid is daarvan wel het mooiste 
voorbeeld. De echte omslag naar ‘niet roken’ als norm lijkt toch 
vooral bereikt door de Tabakswet en de strenge regels die daarin 
gesteld worden. Van Maanen denkt niet dat dat succes gemakke-
lijk vertaalbaar is naar speerpunten van het beleid, zoals over-
gewicht. Je kunt niet verwachten dat mensen over overgewicht 
hetzelfde gaan denken en allemaal gaan afvallen, afgezien van 
het feit dat niet-roken iets anders is dan eten laten staan.
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‘De overheid is ook wel erg ongeduldig en denkt als wij zeggen 
dat het moet, gaat iedereen het onmiddellijk doen.’

‘Bij zoiets evidents als roken zie je dat het veertig jaar duurt 
en nog steeds rookt 30% van de mensen. Terwijl er toch met 
heel veel “geweld” campagne is gevoerd. En veel waarvan wij 
denken: dat doet de overheid, dat is eigenlijk een puur demo-
grafi sch effect. De geboortegolf werd toen dertig en begon in te 
zien dat roken slecht was.’

We stellen vast dat diezelfde mensen die in 1968 nog met zware 
shag op de barricades stonden tien à vijftien jaar later gezinnen 
hadden, begonnen te hoesten en toen tot inzicht kwamen. Van 
Maanen merkt dat degene die campagne voert ervan uitgaat dat 
zijn campagne de enige is en dat de mensen ook alleen maar 
zijn belang voor ogen zullen hebben, maar er zijn zoveel belan-
gen die mensen moeten afwegen, de gezelligheid van lekker 
eten, de gezelligheid van het roken.

Dat brengt ons bij de voor- en nadelen van genotmiddelenge-
bruik in de verschillende levensfasen. Uit epidemiologisch 
onderzoek (Doll et al. 2004) weten we dat je het sterfterisico van 
roken kunt terugbrengen naar dat van niet-rokers als je voor je 
dertigste stopt.

Van Maanen beaamt dat, zijn slogan is daarom: ‘Tot je veer-
tigste roken en dan (pas) beginnen met drinken (twee glazen 
wijn per dag)’, want aan de beschermende werking van matig 
alcoholgebruik op hart- en vaatziekten heeft een jongere nog 
niets, dat speelt pas na je veertigste. Dat is niet de boodschap 
die de overheid uitdraagt. Voor Van Maanen lijkt de overheid 
veel op de dominee van vroeger: ‘Het enige wat (de mensen 
denken dat) de overheid doet is verbieden, waarschuwen, doe 
dit niet, doe dat niet, eet gezond.’ Maar daar hebben de mensen 
volgens Van Maanen helemaal geen behoefte aan, we zijn niet 
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voor niets een geseculariseerde (ontkerkelijkte) samenleving. 
‘Mensen maken het zelf wel uit en doen niet meer zomaar 
wat de dominee, dokter of tandarts zegt. Daarbij blijven de 
“gezondheidsboodschappen” ook selectief hangen. Het is niet 
voor niets dat iedereen weet dat (matig) wijn drinken gezond is. 
Maar mensen hebben ook vaak geen idee meer. Neem nu de dis-
cussie over overgewicht. Opeens hebben de frisdrankautomaten 
het gedaan. En als je dan vraagt, waar zitten meer calorieën 
in: in een glas Cola of een glas melk? Dan zegt iedereen: in een 
glas Cola natuurlijk, weet je niet hoeveel suikerklontjes dat is! 
Terwijl als je het uitrekent, dan zie dat je een glas melk meer 
calorieën levert.

‘En waar we ons dan op moeten richten verschilt per bevolkings-
groep, omdat verschillende bevolkingsgroepen in heel verschil-
lende werelden leven.’

Er ontstaan dus verkeerde beelden, er wordt niet voldoende 
gekozen waar we ons echt op moeten richten. En waar we ons 
dan op moeten richten verschilt per bevolkingsgroep, omdat 
verschillende bevolkingsgroepen in heel verschillende werel-
den leven. “Wij” blanke mannen hebben de wereld gemaakt 
zoals die is, en wij denken dat het wel goed komt en denken 
“mijn tijd duurt het wel”. Voor blanke vrouwen is dat al veel 
minder het geval, en dat geldt nog meer voor Turkse en Marok-
kaanse meisjes. Vrouwen zijn daarom veel risicomijdender, 
terwijl blanke mannen denken: “al die risico’s die doen er 
niet toe”. In die zin zijn volgens Van Maanen de reclames voor 
cholesterol(verlagende producten) ook niet goed, die gaan over 
slanke vrouwen, terwijl ze over dikke mannen zouden moeten 
gaan. Omdat mannen zo weinig met gezondheidsrisico’s bezig 
zijn richten veel gezondheidsprogramma’s zich op vrouwen. 
Prostaatkankerscreening komt waarschijnlijk niet van de 
grond, omdat het om mannen gaat. Bij screenen op borst-
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kanker en baarmoederhalskanker voelen vrouwen zich bijna 
verplicht om erheen te gaan. Ook als je zegt dat het helemaal 
niet hoeft en er ook nadelen aan zitten, dan zegt een vrouw, 
zelfs als ze dat begrijpt en kan narekenen: “toch maar even een 
uitstrijkje laten maken”. De “worried well” zijn ook voorname-
lijk vrouwen.’

‘Moet je preventiecampagnes wel op leefstijl en genotmiddelen 
richten?’, is een tweede centrale vraag in dit gesprek.

‘Dat hangt er vanaf wat de vorige campagne aan resultaten 
opgeleverd heeft, anders is het niet wetenschappelijk’, is het 
ontnuchterende antwoord van Van Maanen.

En aan die verantwoording schort het nog wel eens. Vaccina-
tie- en screeningsprogramma’s worden goed geëvalueerd maar 
in den breede wordt er weinig verantwoording afgelegd voor het 
gevoerde preventiebeleid gericht op gezond gedrag. We worden 
het erover eens dat de prioriteiten moeten liggen bij gedrag dat 
aansluit bij de leefwereld van de doelgroep. Voor jongeren zijn 
dat bijvoorbeeld verkeersongelukken of een soa als chlamydia, 
of in een latere levensfase ‘roken en zwangerschap’. Nu focust 
de overheid op risico’s voor ziekten in het latere leven, waar ze 
dan jongeren op aanspreekt. Dat leeft niet.

Het fi nancieel belonen van gezond gedrag en straffen van onge-
zond gedrag, bijvoorbeeld via de ziektekostenverzekering, vindt 
Van Maanen een heilloze weg. Want wie bepaalt dat? En willen 
we zo’n Big Brother samenleving wel? Krijgen we dan niet een 
samenleving waar de solidariteit uit verdwijnt? Grondtoon van 
de discussie is dat de overheid te veel uitgaat van de maakbaar-
heid van gezondheid, ongeduldig is als het gaat om de resulta-
ten en gezondheid belangrijker vindt dan geluk. Het is daarom 
volgens Van Maanen het overwegen waard dat de overheid eens 
stopt met het vermanende vingertje en kiest voor een abstinen-
tiebeleid en een voorlichtingscampagne start met als bood-
schap: ‘Mensen we leven hartstikke gezond, maak je niet zo 
druk en kies zelf uit waarvan je denkt daar zou ik een beetje op 
moeten letten.’ Dat zou pas een verfrissend geluid zijn!
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We vatten de visie van Hans van Maanen samen. Hij vindt dat 
de overheid te veel uitgaat van de maakbaarheid van gezond-
heid, te ongeduldig is als het gaat om resultaten en gezondheid 
belangrijker vindt dan geluk. De overheid zou moeten beseffen 
dat mondige burgers niet meer zomaar doen wat traditionele 
gezagsdragers zeggen. Het vermanende vingertje is dan ook uit 
den boze. Daarbij komt dat verschillende bevolkingsgroepen 
in heel verschillende werelden leven. Gezondheidsbevordering 
heeft alleen kans van slagen als zij aansluit bij de leefwereld van 
de ‘doelgroep’.
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4 Lokaal gezondheidsbeleid

Decentralisatie van gezondheidsbeleid…
De decentralisatie van het gezondheidsbeleid past in het streven 
van het Rijk om daar waar het kan, taken over te dragen aan 
lagere overheden (Raad voor het openbaar bestuur, 2000). Dat 
geldt niet alleen voor het gezondheidsbeleid maar ook voor het 
welzijnsbeleid en de uitvoering van de sociale bijstand, die nu 
zijn geregeld in de Wet werk en inkomen.1 De wortels voor de 
bevordering van het lokale gezondheidsbeleid zijn te vinden in 
de jaren zeventig en tachtig. Enerzijds is dat het gedachtegoed 
van de World Health Organization (who) uit die tijd, ander-
zijds de nationale problematiek omtrent de lappendeken aan 
zorgvoorzieningen, zoals gesignaleerd in de Structuurnota uit 
1974 (tk 1973/1974). Van de who was de gedachte afkomstig 
om met ‘primary care’ de zorg dichter bij de burger te brengen. 
Als onderdeel van de ‘health promotion’ van de who werd een 
netwerk van gezonde steden opgericht, waaraan Rotterdam 
vanuit Nederland nog steeds deelneemt. In eigen land werden 
herstructurering en planning als oplossing gezien voor de 
versnippering in de zorg. Belangrijke pijlers van de Wet voorzie-
ningen gezondheidszorg (1982) waren regionalisatie en eche-
lonnering van het zorgaanbod in een eerste en tweede lijn. Met 
de oprichting van een netwerk van basisgezondheidsdiensten 
werd daar de zogeheten nuldelijnsgezondheidszorg aan toege-
voegd. Hierin werden alle preventieve en vangnetvoorzieningen 
ondergebracht. Dat was een belangrijke innovatie, omdat tot die 
tijd alleen de grote steden over een ggd beschikten.
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Ontwikkeling Lokaal Gezondheidsbeleid

1989

WCPV van start

1995

Kritisch rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 
over gemeentelijke betrokkenheid bij collectieve preventie

1996

‘Commissie-Lemstra’ bepleit verplichting lokale nota 
 gezondheidsbeleid op te stellen

2003

Invoering gewijzigde WCPV advies commissie-Lemstra 
 overgenomen

2005

Nieuw rapport van de Inspectie (IGZ) over openbare 
 gezondheidszorg

2007

Centrum voor Gezond Leven gaat gemeenten ondersteunen

Eind jaren tachtig werd de planningsgedachte aan de kant gezet 
en met het verlaten daarvan ontviel het wettelijke fundament 
voor de basisgezondheidsdiensten. Om daaraan tegemoet te 
komen werd in 1989 de Wet collectieve preventie volksgezond-
heid (wcpv) van kracht (Belleman 1994). Deze wet geeft de 
gemeente de taak om collectieve preventie te bevorderen, dat 
ook te doen met de afstemming tussen collectieve preventie en 
curatieve zorg en een ggd in stand te houden.
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…met verstrekkende gevolgen
Een weeffoutje bij de invoering van de wet had fatale gevolgen. 
De gemeenten kregen preventie als taak, maar het bijbehorende 
budget werd van zijn oormerk ontdaan en in het gemeente-
fonds gestort (Vuijsje 1996). De portefeuille volksgezondheid 
had weinig gewicht en aanzien. Het tijdstip van decentralisatie 
was ook ongelukkig. Rond 1990 stonden gemeenten van twee 
kanten onder druk: bezuinigen en fuseren. Het kon dan ook 
niet uitblijven dat veel gemeenten voor hun gezondheidsbeleid 
in de praktijk niet werkten aan het realiseren van de beleids-
doelstellingen maar zich vooral bezighielden met de vraag: 
‘hoe de ggd met een minimum aan verplichtingen in stand 
kon worden gehouden’ (Vuijsje 1996). In 1995 velt de inspectie 
dan ook een zeer kritisch oordeel in het rapport Gemeentelijke 
betrokkenheid bij collectieve preventie (Inspectie voor de Gezond-
heidszorg 1995). Kort samengevat komt het erop neer dat de 
gemeenten te weinig betrokken zijn bij het gezondheidsbeleid, 
zelf zelden gezondheidsbeleid formuleren, te weinig visie 
hebben op de plaats van de openbare gezondheidszorg en het 
gezondheidsbeleid vooral reactief invullen. Inhoudelijke evalu-
atie en bijstelling van het beleid ontbreken. Naar de ggd wordt 
vooral met een begrotingstechnische bril gekeken. Gemeenten 
geven aan meer behoefte te hebben aan centrale sturing van de 
collectieve preventie.

Herkansing voor lokaal gezondheidsbeleid
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws) zet 
daarop de commissie Versterking collectieve preventie aan het 
werk (de commissie-Lemstra). Deze pleit in haar advies voor 
de verplichting dat zowel de landelijke als de gemeentelijke 
overheid eens in de vier jaar een nota over gezondheidsbeleid 
uitbrengt (vws 1996). In de herziene wcpv van 2003 is deze 
verplichting opgenomen en krijgt de gemeente ook als taak 
gegevens te verzamelen over de gezondheidssituatie van de 
lokale bevolking. De gewijzigde wet regelt de openbare gezond-
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heidszorg meer in detail dan eerst. Zo komt er voor de jeugdge-
zondheidszorg een welomschreven basistakenpakket.

Tien jaar na de evaluatie van 1995 brengt de Inspectie in 2005 
opnieuw een rapport uit over het gemeentelijk gezondheidsbe-
leid en constateert duidelijke verbeteringen (Inspectie voor de 
Gezondheidszorg 2005). De meeste gemeenten hebben inmid-
dels een nota over gemeentelijk gezondheidsbeleid uitgebracht 
en de bestuurlijke betrokkenheid is toegenomen. Toch is de 
betrokkenheid van de gemeente bij collectieve preventie nog 
steeds beperkt. Ook laten de gemeenten volgens de Inspec-
tie kansen liggen als het gaat om gezondheidsbevordering: 
de beschikbare effectieve interventies worden onvoldoende 
toegepast. Er is ook te weinig inzicht in de omvang van de risico-
groepen.

Gezond gedrag bevorderen in het lokaal gezondheidsbeleid
Om het gemeentelijk gezondheidsbeleid met name voor het 
onderdeel gezondheidsbevordering te ondersteunen, besluit de 
minister van vws tot de oprichting van een Centrum Gezond 
Leven. Het doel hiervan is bij de verspreiding van effectieve 
interventies voor gezondheidsbevordering vraag en aanbod 
beter op elkaar te laten aansluiten. In de brief hierover aan de 
Tweede Kamer beschrijft de minister het Centrum Gezond 
Leven als een soort groothandel die de interventies op de plank 
heeft liggen, waarvan afnemers als gemeenten en ggd-en, 
maar ook de thuiszorg, scholen en huisartsen gebruik kunnen 
maken. Het Centrum betrekt deze interventies bij thema-insti-
tuten als het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevorde-
ring en Ziektepreventie (nigz), die deze interventies met geld 
van vws en ZonMw ontwikkelen (vws 2006a).

Gaat de lokale gezondheidsbevordering lukken?
Gezondheidsbevordering op lokaal niveau is van een aantal 
voorwaarden afhankelijk. Om te voldoen aan deze voorwaarden 
is er een fasering gemaakt die in tabel 3.1 is weergegeven.
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Tabel 3.1
Fasen in de implementatie van beleid voor lokale 
gezondheidsbevordering 

fase activiteit status

1 betrokkenheid van 
gemeenten

de wil en de middelen om te handelen;
daarmee gaat het volgens de IGZ de 
goede kant op

2 lokale informatie over 
gezondheid en leefstijl om 
speerpunten te bepalen

daarvoor gaan de lokale Volksgezondheid 
Toekomst Verkenningen zorgen

3 kennis over effectieve 
interventies

verzameld en toegankelijk gemaakt door
het Centrum Gezond Leven

4 gezondheidsinterventies 
uitvoeren

gaat de komende jaren gebeuren

Het lijkt erop dat fase 4, het uitvoeren van de interventies steeds 
dichterbij komt. In zekere zin een spannende tijd, want werken 
de interventies die in de literatuur als ‘effectief ’ zijn omschreven 
ook echt in de lokale setting? Gezondheidsinterventies als Hart-
slag Limburg en Wijkgezondheidswerk Eindhoven (zie kader in 
hoofdstuk 2) hebben vooral op de korte termijn tot gedragsver-
andering geleid. Na een periode van anderhalf jaar was dat effect 
meestal weer verdwenen. Wel heeft de extra impuls geholpen 
om de relevante professionals bij elkaar te brengen en wellicht 
zit daarin de grootste winst voor de toekomst.

Een bredere kijk op lokaal gezondheidsbeleid
Als dat zo is dan is het verstandig om niet alleen naar gezond-
heidsbevordering via interventies te kijken, maar ook het lokale 
gezondheidsbeleid in een bredere (bestuurlijke) context te 
plaatsen. Dat doen we in een gesprek met Henk van Gerven, nu 
lid van de Tweede Kamer voor de sp en in de afgelopen jaren 
een van de weinige artsen die wethouder volksgezondheid is 
geweest in een middelgrote gemeente (Oss). Hij heeft daar erva-
ren wat wel en wat niet mogelijk is voor een lokale bestuurder.

Een nuchtere kijk_2.indd   Sec8:57Een nuchtere kijk_2.indd   Sec8:57 23-2-2007   9:54:2323-2-2007   9:54:23



58

Welke mogelijkheden heeft de wethouder? 
Een gesprek met Henk van Gerven,
ex-wethouder te Oss

Ruim zeven jaar was Van Gerven wethouder in Oss, van 1996 
tot 2000 en van 2003 tot 2006 om precies te zijn. Oss is het 
Brabantse stadje waar de sp ‘groot gegroeid’ is. Al in 1975 
was de sp doordrongen van de link tussen sociale omstandig-
heden en gezondheid en richtte daarom in Oss een gezond-
heidscentrum op. Sociaal bewogen huisartsen in loondienst 
deden hun witte jassen uit en behandelden hun patiënten op 
‘niet-medicaliserende’ wijze. Zo liep ‘Ons Medisch Centrum’ 
voorop met het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals-
kanker. De dokters gingen mee naar de baas als er problemen 
waren en natuurlijk wilden de artsen geen verlengstuk zijn 
van de farmaceutische industrie en probeerden zij zo min 
mogelijk medicijnen voor te schrijven. Begrijpelijk ook dat 
met het groeien van de sp één van die huisartsen wethouder 
volksgezondheid zou worden. Van Gerven was niet alleen 
wethouder volksgezondheid maar ook van sociale zaken. Voor 
Van Gerven een voor de hand liggende combinatie: ‘Gezond-
heidszorg is politiek op kleine schaal en politiek is gezond-
heidszorg op grote schaal, zoals de beroemde Virchov 150 
jaar geleden al zei.’ Waaraan hij toevoegt dat voor de volksge-
zondheid de inrichting van de samenleving meer van door-
slaggevend belang is dan werk van de individuele arts. Maar 
bestuurlijk zijn de verschillen tussen volksgezondheid en 
sociale zaken groot. Als wethouder sociale zaken heeft hij veel 
meer kunnen bereiken dan als wethouder volksgezondheid: 
‘We hebben een veel beter minimabeleid kunnen neerzetten, 
met een schoolkostenfonds, en vereenvoudiging van bijzon-
dere bijstand [...], maar ook een effectief fraudebeleid.’
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Als wethouder volksgezondheid heeft Van Gerven zich vooral 
ingezet voor de bereikbaarheid van voorzieningen en voor het 
realiseren van ‘bemoeizorgteams’ vanuit de Openbare Geeste-
lijke GezondheidsZorg (oggz). Maar verder is Van Gerven heel 
bescheiden: ‘Eigenlijk is er weinig wat niet ook gebeurd zou zijn 
als ik er niet was geweest.’

‘Ik heb veel meer kunnen bereiken als wethouder sociale zaken 
dan als wethouder volksgezondheid. De reden is simpel: sociale 
zaken is de exclusieve taak van de gemeente, voor volksgezond-
heid heeft de lokale overheid geen doorzettingsmacht.’

De reden voor het grote verschil tussen sociale zaken en 
volksgezondheid is heel simpel: ‘Sociale zaken is de exclusieve 
taak van de gemeente, voor volksgezondheid heeft de lokale 
overheid geen doorzettingsmacht.’ Dat speelt vooral bij aller-
lei schaalvergrotingsoperaties die individuele gemeenten niet 
kunnen tegenhouden. De huisartsenpost Brabant Noordoost 
is voor Van Gerven het meest prangende voorbeeld: ‘Het tot 
stand komen hiervan is nog altijd een nagel aan mijn doods-
kist.’ Het gaat erom dat 300.000 patiënten voor hulp in avond, 
nacht en weekend zijn aangewezen op één callcentre voor drie 
huisartsenposten. Van Gerven: ‘Dat is een veel te groot gebied, 
door schaalvergroting neemt de bereikbaarheid af en gebeuren 
er ook ongelukken. Je kent de mensen niet meer en de triage 
(= selecteren van urgente en niet-urgente gevallen) is dan heel 
moeilijk. Vijf jaar geleden wist je bij de waarneming nog om 
wie het ging. Het is er in een vloek en zucht doorgedrukt. Wij 
hadden dat ook in Oss zelf kunnen organiseren.’

Ook de ‘opschaling’ van de ggd vervult Van Gerven met 
gemengde gevoelens. Bestuurlijk was het noodzakelijk, er is nu 
een goed geleide ggd ‘Hart van Brabant’, maar de ggd staat nu 
veel verder van de mensen af. ‘Als het nu niet goed gaat, hoe cor-

Een nuchtere kijk_2.indd   Sec9:59Een nuchtere kijk_2.indd   Sec9:59 23-2-2007   9:54:2323-2-2007   9:54:23



60 Welke mogelijkheden heeft de wethouder?

rigeer je dat? Als mensen actie willen voeren kunnen ze nergens 
heen. Het hoofdkantoor zit in Den Bosch en de directeur is altijd 
op pad.’

Bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) ziet Van 
Gerven hetzelfde gebeuren. ‘Thuiszorginstellingen fuseren en 
er ontstaan enorme conglomeraten. De vraag is dan: hoe gaat 
de samenwerking met de lokale overheid.’ Tegelijk verwacht hij 
dat de wmo veel ongelijkheid tussen gemeenten gaat creëren. 
Een gedwongen Europese aanbesteding waarbij de thuiszorg 
Meppel de aanbesteding in Ridderkerk wint, is eigenlijk te zot 
voor woorden.

Van Gerven is er voorstander van de gemeente veel meer 
bevoegdheden te geven, maar dat heeft wel consequenties: 
‘Als je echt vindt dat de lokale overheid beslissingsbevoegd-
heid moet krijgen, dan moet je het totale pakket overbrengen, 
dus ook de verpleeghuizen en verzorgingshuizen.’ Hoe dat kan 
heeft Van Gerven in Zweden gezien. Daar hebben ze veel meer 
ambtenaren in dienst en die bieden een samenhangend pakket. 
Dat betekent overigens niet dat (kleinere) gemeenten zelf 
hun gezondheidsbeleid gaan verzinnen. Daarvoor hebben ze 
immers de deskundigheid niet in huis: ‘Welke gemeente heeft 
voor de volksgezondheid artsen in dienst? Dat kunnen toch 
alleen de grote steden.’

Lokale overheden moeten dus vooral uitvoerend bezig zijn. 
Het beleid ontwikkelen is meer iets voor de landelijke denk-
tanks.

Genotmiddelen zijn een andere kwestie waarover Van Gerven 
zich heeft gebogen: ‘In Bernheze bij Oss wordt historisch veel 
gedronken. Dat kan ik zien met mijn cijfers. Er waren ook veel 
jeneverstokerijen. Op het platteland wordt heel veel gedron-
ken. Vervolgens: hoe ga je die verslaving aanpakken? Dat kan 
de gemeente niet bedenken, die is daar niet voor geëquipeerd. 
Daar heb je verslavingsinstituten voor die behandelmethodes 
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bedenken, of die preventiemethodes aanreiken. Die moet je 
vervolgens lokaal gericht inzetten. Op lokaal niveau leidt dat 
wel tot dilemma’s. [In Oss] hadden wij afgesproken dat we 
alcoholgebruik in kantines en uitgaansgelegenheden willen 
aanpakken. In de dorpen rond Oss hadden wij een uitgaansge-
legenheid (een buurthuis) en daar werd alcohol geschonken op 
steeds jongere leeftijd. Dat werd oogluikend toegestaan, want 
dat was goed voor de toko, anders konden ze niet draaien. Want 
wat doet de jeugd? Als er geen alcohol geschonken wordt, gaan 
ze ergens anders naar toe. Daarvan vonden wij: dat is niet goed 
en we gaan strenger toezien op naleving van de regels. Dus er 
werd steeds minder alcohol geschonken en gedronken daar.’ Op 
de vraag of dat ook werkte, antwoordde Van Gerven heel stel-
lig: ‘Ja, dat werkt natuurlijk wel. Kijk als jij daar binnenvalt als 
politie en je laat het controleren en [zegt]: ‘Luister nog één keer 
en dan gaat de tent dicht!’ Dat werkt. Die macht heb je als lokale 
overheid. Je kunt een tent sluiten, als die zich niet aan de regels 
houdt. Daar is dus het alcoholschenken verboden beneden de 16 
jaar (of hoe de regels toen waren). Die jeugd ging naar een ander 
jeugdhonk in een andere gemeente waar dus niet gecontroleerd 
werd. Met als gevolg dat het buurthuis, dat dus draaide op die 
alcoholomzet, omviel fi nancieel. Vervolgens komen ze weer bij 
de gemeente: luister eens, we gaan failliet. Zo zie je dus dat een 
stringent alcoholbeleid tot gevolg heeft dat de fi nanciële belan-
gen van het buurthuis daaronder lijden. Dat zijn de dilemma’s 
waar je mee te maken krijgt. Nu is dat buurthuis zo goed als 
failliet en draait op subsidies van de gemeente, want we willen 
niet dat het dichtgaat.’

‘Als het allemaal gelijke monniken gelijke kappen is, dan denk ik 
wel dat je voorkomt dat ze heel jong heel veel gaan drinken. Dat 
ze in ieder geval de puberteit redelijk alcoholvrij doorkomen, 
zodat die hersenontwikkeling rustig zijn gang kan gaan.’
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De regels voor drankgebruik moeten overal gelden om te voor-
komen dat jongeren naar naburige dorpen uitwijken: ‘Als het 
allemaal gelijke monniken gelijke kappen is dan denk ik wel dat 
je voorkomt dat ze heel jong heel veel gaan drinken. Dat ze in 
ieder geval de puberteit redelijk alcoholvrij doorkomen, zodat 
die hersenontwikkeling rustig zijn gang kan gaan.’

Ook het roken in de sportkantines (Oss is een echte sportstad) 
pakken ggd en gemeente aan. Het enige wat werkt is streng 
zijn: ‘Het is afgelopen, want dat is het enige wat werkt. Je ziet 
ook als je stringente regels stelt (of je verdubbelt de accijnzen) je 
ziet dan dat het gebruik daalt.’

Maar impopulaire maatregelen aankondigen lokt wel tegenre-
acties uit: ‘De Jongerenraad heeft actie gevoerd in Oss om cafés 
nachts langer open te houden. De wethouder volksgezondheid 
heeft gezegd: ‘Dat hoeft niet van mij, doe maar om 12 uur dicht 
die toko’s.’ Dat laatste uur is alleen maar ongecontroleerd vol-
lopen en wat voegt dat nog toe aan de levensvreugde. Dan krijg 
je dus een confl ict tussen die jongeren die meer vertier willen 
met langere openingstijden en een happy hour als dat kan en 
een wethouder volksgezondheid die zegt kunnen we dat happy 
hour niet afschaffen en dat soort zaken en dan zie je dat zo’n 
wethouder volksgezondheid betrekkelijk weinig invloed heeft 
tegenover de locale horeca en economische zaken.’

‘Als je de omstandigheden van mensen beter maakt, krijg je 
in het algemeen ook betere mensen, moreel maar ook in hun 
gedrag.’

En hoe ziet Van Gerven de sociaaleconomische gezondheidsver-
schillen in dit verband? Moet je je met het veranderen van onge-
zond gedrag niet vooral op de sociaal zwakkeren richten, omdat 
daar het meeste ongezonde gedrag voorkomt? Of moet je toch 
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eerst kijken naar de sociale situatie van mensen (stress, geen 
werk, vooral met overleven bezig zijn enz.) en als dat geregeld is 
met voorstellen voor gezond gedrag komen? Henk van Gerven 
kiest duidelijk voor het laatste: ‘Op het moment dat iemand 
weer een doel heeft, zal ongezond gedrag ook afnemen. Zorg 
dus voor werk, goede huisvesting en een fatsoenlijke uitkering 
als dat nodig is.’ Om de maatschappelijke participatie van de 
minima te bevorderen, werd een schoolkostenfonds ingesteld 
en zwemlesvergoeding gegeven. Het probleem met allerlei 
projecten om een gezonde leefstijl te bevorderen is verder dat 
ze te weinig structureel zijn ingebed en het de gemeenten aan 
middelen ontbreekt: ‘Ook bij het aanpassen van de wcpv is er 
0 euro toegevoegd.’ Voor softe zaken als ‘gezondheid’ is het ook 
moeilijk om een budget vrij te maken, voor asfalt lukt dat altijd 
wel. Wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is dat je gemeenten 
met een zekere schaalgrootte verantwoordelijk maakt voor de 
lokale zorg en dat omvat zowel de verpleeghuiszorg als de wijk-
gezondheidszorg. Wijkcentra waar je alles voor gezondheid en 
zorg kunt halen, daarvan is Van Gerven een warm voorstander.

We beëindigen het gesprek en vatten Van Gerven’s visie samen:
– meer verantwoordelijkheid en middelen voor gemeenten om 

lokaal gezondheidsbeleid te voeren;
– beleid dat landelijk wordt ontwikkeld en vastgesteld, (kleine) 

gemeenten hebben niet de ‘knowhow’ om gezondheidsbeleid 
te ontwikkelen;

– drankgebruik en roken terugdringen door de beschikbaar-
heid te beperken (regels handhaven, accijnzen). Sportkanti-
nes en buurthuizen schadeloos stellen voor de teruglopende 
omzet die hiervan het gevolg is;

– aan de onderkant van de samenleving gaat het hebben van 
perspectief (werk, woning, uitkering) en maatschappelijke 
participatie boven het hameren op gezond gedrag.
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Noot

1 Het besluit om te decentraliseren lijkt vaak te maken te 
hebben met het aanzien dat een bepaald beleidsterrein 
geniet. In de jaren zestig en zeventig stond welzijnsbeleid 
hoog in aanzien (De Haan en Duyvendak 2002). Met de 
verzakelijking van de jaren tachtig verdween de animo voor 
het welzijnsbeleid, hoewel ironisch genoeg de naam van het 
verantwoordelijke ministerie werd omgedoopt in Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur. Decentralisatie volgde en 
welzijnsbeleid werd ‘lokaal sociaal beleid’ (Kwekkeboom et 

al. 2002).

Een nuchtere kijk_2.indd   Sec9:64Een nuchtere kijk_2.indd   Sec9:64 23-2-2007   9:54:2323-2-2007   9:54:23



65

5 Welke rol speelt de markt in de 
gezondheidsbevordering?

Eenvoudig gesteld betekent gezond gedrag twee dingen: het 
afzweren van ongezonde gewoonten en meer dingen doen 
die gezond zijn. Om mensen hierbij te helpen is niet alleen de 
overheid actief maar ook het bedrijfsleven. Er is inmiddels een 
breed aanbod ontstaan van producten en diensten die mensen 
helpen om gezond te leven. De markt speelt vaak anders in op 
een gezondheidsbehoefte dan de overheid. Een voorbeeld. De 
overheid heeft vijf (of zes) kenmerken voor een gezonde leef-
wijze omschreven: meer Bewegen, niet Roken, matig gebruik 
van Alcohol, gezonde Voeding, (veilig Vrijen) en voldoende 
Ontspanning, samengevat in het acroniem brav(v)o. Hiervan 
is de O van ontspanning door de overheid nauwelijks ingevuld, 
terwijl voor veel mensen stressreductie en ontspanning heel 
belangrijke gezondheidsdoelen zijn. Begrijpelijk dus dat het 
bedrijfsleven in het gat gesprongen is, en onder de noemer 
‘wellness’ een breed aanbod heeft gecreëerd, waar mensen 
kunnen werken aan de balans van lichaam en geest. Bij well-
ness gaat het om een combinatie van inspanning en ontspan-
ning door middel van lichaamsbeweging (fi tness), meditatie, 
massage, cursussen voor ‘persoonlijke groei’ en geneeswijzen 
uit de alternatieve hoek (incl. voeding) en de wereld van de 
kuuroorden. Je kunt ervoor naar een wellnesscentrum in een 
landelijk gebied (vaak een verbouwde boerderij) een kuuroord, 
sauna, beautyfarm of sportschool. De wellnessmarkt groeit, 
maar het is lastig deze groei in cijfers te vangen. Dat er van 
groei sprake is, blijkt wel uit de (sterk) stijgende oplage van de 
tijdschriften die zich met wellness bezighouden: bijvoorbeeld 
Body & Mind Woman en Happinez (zie ook Kooiker et al. 2006). 
Op dit moment is wellness vooral een vrouwenzaak. Body & 
Mind Women heeft een veel grotere oplage (45.000 in 2005) 
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dan Body & Mind Man (27.000 in 2005). Omdat voor de well-
nessmarkt de koopkrachtige vraag een randvoorwaarde is, 
is het aanbod niet gericht op groepen met weinig geld en die 
met een gezondheidsboodschap lastig te bereiken zijn, zoals 
jongeren en mensen aan de onderkant van de samenleving. 
Dat ‘welness’ vooral is weggelegd voor een kapitaalkrachtig 
publiek, is misschien wel het belangrijkste bezwaar dat het 
ontspanningsaspect van een gezonde leefstijl bijna uitsluitend 
door het bedrijfsleven wordt ingevuld.

In dit hoofdstuk gaan we vooral in op de rol van voeding. 
Verderop in het hoofdstuk geven we het gesprek weer met een 
voedingsdeskundige, waarin zowel de rol van overheid als die 
van de markt de revue passeert.

Voedingstrends
Wie als consument wel eens zo’n gratis tijdschrift van de 
supermarkt doorbladert, zou licht het idee kunnen krijgen 
dat ons voedsel toch vooral ambachtelijk wordt bereid. Mooie 
plaatjes van olijfboomgaarden met mediterrane boeren of van 
net geplukt fruit vullen de pagina’s. Foto’s van fabrieken zoekt 
men tevergeefs. Een beeld dat niet strookt met de werkelijk-
heid, want de voedselbereiding is vergaand geïndustriali-
seerd, de levensmiddelenindustrie is de grootste industrietak 
van ons land. De opkomst van de koel- en vriestechniek, de 
fermentatie- en enzymtechnologie en de ontwikkelingen in 
de verpakkingsindustrie zijn hiervoor van cruciaal belang 
geweest. Tegelijkertijd veranderde ook de smaak van de con-
sument ingrijpend: meer exotisch en buitenshuis eten, meer 
gemaksvoedsel, snacks en tussendoortjes en als reactie op 
alle overvloed: de aandacht voor de slanke lijn en gezondheid. 
Functionele voeding speelt hierop in en is een recente ontwik-
keling die het aanbod van levensmiddelen aanzienlijk vergroot 
heeft. Functionele voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen 
waaraan gezondheidsbevorderende stoffen zijn toegevoegd of 
waaruit bepaalde bestanddelen zijn verwijderd. Voorbeelden 
zijn margarine, yoghurt en melkproducten met toegevoegde 
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plantaardige stoffen om het cholesterolgehalte te verlagen, 
brood met toegevoegde voedingsvezel of zuivelproducten met 
bacteriën voor een goede werking van de darmen. De gezond-
heidseffecten van slechts enkele producten zijn wetenschappe-
lijk bewezen.1 Veel andere producten, zoals de ‘light’producten 
en de voedingsvezels, dragen in dit licht als onderdeel van een 
normale gezonde voeding bij aan een gezondere leefstijl.

Consumenten van gezonde voedingsproducten
Welke mensen hebben behoefte aan ‘gezonde producten’? Dat 
zijn in de eerste plaats de consumenten die bewust op hun 
gewicht letten. Volgens onderzoeksbureau GfK (Growth from 
Knowledge) vindt een meerderheid van de bevolking zichzelf 
te zwaar (59%). Meer dan de helft (51%) zegt ook wel eens 
geprobeerd te hebben om af te vallen (Van der Wijst 2005). De 
gezonde zuivelproducten werden vaker gekocht door oudere 
huishoudens. De ‘grootverbruikers’ van deze producten zijn 
te vinden in de leeftijd van 50 tot 64 jaar. Gezonde yoghurt 
werd overigens ook veel gekocht door jonge alleenstaanden en 
tweeverdieners. Uit de trendgegevens van het panel van 1800 
huishoudens van het Erasmus Food Management Instituut 
(efmi) blijkt dat 78% van de consumenten zegt behoefte te 
hebben aan levensmiddelen die een bijdrage leveren aan hun 
gezondheid en 44% is bereid daar 10% meer voor te betalen 
(Van Aalst 2006). Het efmi onderscheidt gezonde, gemaks-, 
genots- en goed-gedrag (verantwoordelijke) producten. Het 
aandeel gezonde producten (17%) in de levensmiddelenmarkt is 
lager dan het aandeel genots- (47%) en gemaksproducten (29%), 
maar groter dan het aandeel ‘verantwoordelijke’ producten. 
Uit de trendcijfers van het efmi blijkt dat personen van 35 jaar 
en ouder zeggen ruim tweemaal zo vaak behoefte te hebben 
aan gezonde producten dan personen van 18 tot en met 34 jaar 
(40% vs 19%) (Van Aalst 2006). De onderzoekers van het efmi 
hebben ook naar verschillende levenshoudingen van de panel-
leden gevraagd en dit vergeleken met hun behoefte aan gezonde 
producten. Daaruit blijkt dat deze voornamelijk oudere groep 

Een nuchtere kijk_2.indd   Sec10:67Een nuchtere kijk_2.indd   Sec10:67 23-2-2007   9:54:2423-2-2007   9:54:24



68 Welke rol speelt de markt in de gezondheidsbevordering?

consumenten een sociaal en verantwoordelijk leven waardeert 
en minder prestatiegericht is. Vanuit het bedrijfsleven bestaat 
er vooral belangstelling voor de sterk toenemende groep van 
jongbejaarden die actief en gezondheidsbewust zijn. Met name 
zij zijn geïnteresseerd in het kopen van gezonde producten.2
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Heeft gezonde voeding de toekomst?
Een gesprek met Hans van Trijp

Er is een markt voor gezonde voeding die op dit moment nog 
niet bijzonder groot is. Hoeveel groeimogelijkheden zijn er? 
Kan gezond eten op dezelfde manier de gezonde norm worden 
als niet-roken? In Frankrijk lijkt de norm van gezond eten 
ervoor te zorgen dat Franse vrouwen niet dik worden (Guiliano 
2004). En wat moet de overheid doen om de markt een zetje 
te geven?3 Met deze vragen klopten we aan bij Hans van Trijp, 
hoogleraar Marktkunde en Consumentengedrag bij de Social 
Sciences Group van Wageningen Universiteit & Research Center 
(wur). Daarnaast is hij ook één dag in de week als wetenschap-
per werkzaam bij het Food & Health Research Institute van 
Unilever in Vlaardingen.

Om maar meteen met overgewicht te beginnen. Voor Hans van 
Trijp is er een groot verschil in de wijze waarop overheid en 
bedrijfsleven de problemen rond voeding en overgewicht bena-
deren: ‘Op een bijeenkomst waar mensen van vws bij waren heb 
ik gezegd: Ik zie de problemen (rond voeding en overgewicht) 
op ons af komen en ik zie wat de overheid doet en ik zie wat 
Unilever doet, en ik heb het gevoel dat bedrijven er veel serieu-
zer mee bezig zijn dan de overheid. Dat vinden ze (de overheid) 
niet leuk om te horen, maar dat is wel het probleem. Volgens 
mij zou de overheid in dit gebied minder moeten terugtreden en 
een actievere en meer proactieve rol horen te nemen in preven-
tie en gedragsverandering, ook met onpopulaire maatregelen. 
Bedrijven zien een markt voor gezondheid, het bewustzijn 
van mensen voor gezondheid neemt wel toe. Mensen willen er 
alleen niet te veel voor doen. Dat geeft ook kansen voor bedrij-
ven om met reguliere producten toch stapjes voorwaarts te 
maken en zich te onderscheiden. Ik denk dat het ook een stukje 
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maatschappelijk verantwoord ondernemersgedrag is, en een 
stukje angst. Er is een aantal jaren geleden een rapport versche-
nen van jp Morgan, die van alle grote Amerikaanse onderne-
mingen het productassortiment had doorgemeten, met een 
waardering van rood, groen en geel. Daarbij zijn ze nagegaan 
welk percentage van de portfolio ongezond was. Daar stonden 
dus bedrijven bovenaan, waarvan 98% van de producten in de 
ongezonde categorie vallen. Dat soort dingen heeft wel impact, 
ook gezien de claimcultuur.’

‘Ik zie de problemen (rond voeding en overgewicht) op ons af 
komen en ik zie wat de overheid doet en ik zie wat Unilever doet, 
en ik heb het gevoel dat bedrijven er veel serieuzer mee bezig 
zijn dan de overheid.’

Aan de andere kant relativeert hij ook de vraag naar gezonde 
voeding en dat heeft duidelijke consequenties voor de organi-
satie van de markt: ‘Mijn stellige overtuiging is dat er niet zo’n 
sterke autonome vraag is naar gezonde producten en dat is de 
bottleneck. Als je zegt, we laten het aan de markt over dan kan 
dat, maar dan moet er wel een autonome vraag zijn. Als er geen 
sterke autonome vraag is, dan kan je het maar op één manier 
voor elkaar krijgen, als je het door bedrijven wilt laten doen en 
dat is dat alle bedrijven gelijk die omslag maken. Want anders 
ga je als bedrijf vernieuwen op het gebied van gezondheid en 
plaats je jezelf in een competitief nadeel. Een mooi voorbeeld 
vind ik de Unilever Magnum Light, een gezonder alternatief, 
maar met beperkt succes. Je hebt dus een lightversie van je pro-
duct ontwikkeld, maar consumenten zijn niet geïnteresseerd, 
omdat het niet past bij dat product. Als je als bedrijfsleven aan 
gezondere producten wilt werken kan je twee dingen doen. Of 
je kunt het ongezonde terugdringen (de Magnum light enz.) 
of je kunt het “goede” gemakkelijker neerzetten voor mensen. 
Ik geloof met name in het tweede, omdat je dan langdurigere 
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gedragsverandering van mensen krijgt. Als je kijkt naar groente 
dan is dat een fantastisch product, waarvan we allemaal veel 
te weinig eten. Maar groente is ook een product dat niet meer 
zo goed past in de leefstijl van vandaag. Een leefstijl van: snel, 
kleine eenheden, vaak “on the go” (om mee te nemen), vaak 
tussendoor, daar past groente niet zo goed in. Een Mars is dan 
toch makkelijker in de auto dan een salade.’

Hans van Trijp heeft helder voor ogen hoe de overheid de markt 
kan prikkelen om de gezonde kant op te gaan: ‘Als je als over-
heid besluit om niet sturend bezig te zijn, dan zijn er nog maar 
drie mogelijkheden:
1 Een “level playing fi eld” creëren en dat je zorgt, zoals nu bij 

de convenanten, dat grote groepen bedrijven die normaal 
met elkaar concurreren, afspreken dat ze samen aan de slag 
gaan.

2 “Naming.” Dat je het voor bedrijven makkelijker maakt om 
de “credits” te krijgen voor hun inspanningen. Dan heeft een 
bedrijf een extra belang om die kant op te gaan.

3 “Shaming.” Daar kan de overheid ook wel iets in doen. De 
overheid zou moeten kijken hoe ze via ngo’s op een goede 
manier met duidelijke spelregels doorzichtigheid in die 
markt creëert. Zodat ook duidelijk wordt wat de producten 
zijn die minder of meer bijdragen aan een gezonde leefstijl.’

Om de markt zijn werk te laten doen, moet de overheid dus 
duidelijke regels stellen en signalen afgeven. En dan geeft Hans 
van Trijp ons een lesje sociale marketing van gezonde voeding: 
‘Vanuit sociale marketing gaat het om drie factoren: “motiva-
tie”, dus je moet zorgen dat je producten goed zijn en dat die 
gezonde producten niet in een groot nadeel komen. Het gaat 
om “ability”, dus dat is kennis van mensen, vaardigheden van 
mensen via onderwijs en opvoeding mensen weerbaar maken 
en het gaat om “opportunity”, het is ook de gelegenheid die de 
dief maakt. En als het gaat om die opportunity dan kan de over-
heid wel wat doen. Hier sluit hij zich aan bij de World Health 
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Organization (who-) slogan: ‘Make the healthy choice the easy 
choice’, dat is precies die opportunity kant. Dat je zorgt dat je 
die samenleving zo organiseert dat je mensen de gelegenheid 
geeft om het gezonde alternatief te kopen of te gebruiken of te 
doen, zonder dat het een echte opoffering is. Maar ook hardere 
maatregelen van de overheid gaat hij niet uit de weg. En dan 
mag je wat hem betreft schoolkantines best dwingen om alleen 
gezonde producten te verkopen en ook supermarkten verbieden 
om in de pauzes ongezonde snacks aan scholieren te verkopen. 
Ook kunnen gemeenten met hun vestigingsbeleid proberen 
te sturen: ‘In veel winkelstraten zie je om de drie winkels een 
snackbar.’

Bij onze vraag of het dan mogelijk is dat ‘gezond eten’ net zo 
tot sociale norm wordt verheven als ‘niet roken’ heeft hij zijn 
twijfels. ‘Met roken kun je stoppen, roken doe je of doe je niet. 
Voeden moet je je. Het is geen kwestie van nul of één. Als je 
tegen mensen zegt “je moet gezond eten”, dan zeg je eigenlijk 
niets, je hebt geen concrete yardstick waar je je mee kunt ver-
gelijken. Gezond eten eist veel meer van mensen om zichzelf te 
monitoren. Met roken kun je stoppen en dan worden je longen 
weer schoon.’ Volgens Hans van Trijp is overgewicht dan ook 
veel minder omkeerbaar dan roken: ‘Als je mij vraagt waar moet 
je je geld op inzetten (en dat is een beetje pijnlijk om te zeggen), 
dan zou ik dat niet doen op de mensen met overgewicht, want 
die zijn eigenlijk “verloren”. Je moet je geld inzetten op mensen 
die nog niet overgewichtig zijn en dus in de preventie. Je zegt 
dus eigenlijk: we richten ons op de volgende generatie. Nu ben 
ik geen medicus, maar wat ik zie is: mensen die inspanningen 
doen om af te vallen, met wat voor interventie of programma’s 
ook, dat het eigenlijk heel vaak tijdelijk is, dat ze daarna weer 
terugvallen op minimaal het niveau dat ze hadden en dat het 
vaak een jojo-effect is, met alle gevolgen van dien, want dat 
heeft ook een destructief effect op je leven. En dat is de reden 
waarom het mij verbaast dat er juist op het gebied van over-
gewicht zo weinig gebeurt in de preventieve sfeer.’ Hans van 
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Trijp verwacht dan ook dat het misgaat, als we niet echt iets aan 
preventie gaan doen. ‘Je kan de projecties gewoon laten maken, 
de kosten... de ontwrichting kan je inschatten. En dan zijn 
de rapen gaar: Het kan toch bijna niet anders dan dat er over 
vijftien jaar een parlementaire enquête komt: Hoe hebben we dit 
nou zo kunnen laten lopen? Hoe kan dit nou zo’n probleem zijn 
en waarom hebben we er toen niets aan gedaan? Wat zou je dan 
moeten zeggen als je kijkt naar de dag van vandaag?

Daarbij komt nog dat het natuurlijk een sociaaleconomisch 
probleem is, het is niet gelijkmatig verdeeld in de samenleving.’

Over obesitas: ‘Het kan toch bijna niet anders dan dat er over 
vijftien jaar een parlementaire enquête komt. Hoe hebben we 
dit nou zo kunnen laten lopen? Hoe kan dit nou zo’n probleem 
zijn en waarom hebben we er toen niets aan gedaan?’

Maar is het niet heel moeilijk voor de consument om de gezonde 
keuze te maken, vragen we ons af. Die consument wordt toch 
continu bestookt met nieuwe en tegenstrijdige informatie over 
wat gezond is?

‘Dat klopt’, zegt Hans van Trijp, ‘voor zover het de zoge-
naamde single ingredients (bv. foliumzuur of calcium) betreft. 
Dat is ook een model waar ik zelf niet in geloof. Het gaat er bij 
mij niet in, dat het lichaam zo stom zou zijn om zich door extra 
dosis calcium in de maling te laten nemen. Dat is ook een hele 
reductionistische benadering van voeding en gezondheid. Een 
mooi voorbeeld waren die anti-oxidanten, vitamines van een 
aantal jaren geleden. Die moest je dan in megadoses innemen. 
Die interventies hebben ze stop moeten zetten, omdat jij bij 
die hoge doses andersoortige problemen krijgt, met name bij 
rokers.’ Elke keer als iemand onderzoek naar een single ingre-
diënt doet en een effectje vindt, dan gaat die dat rapporteren 
en als de volgende met die single ingrediënt een ander effectje 
vindt, dan krijg je een onverklaarbare boodschap. Daar geloof 
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ik echt niet in.’ Wat volgens Hans van Trijp wel blijft staan, zijn 
de basisdingen, zoals ‘eet vooral matig en gevarieerd uit de 
schijf van vijf’. Dat ‘matig eten’ wordt nog wel eens vergeten, 
maar is volgens Hans van Trijp net zo’n groot probleem als de 
kwaliteit van de voeding. Het grote verschil is echter dat de 
markt daaraan weinig kan doen: ‘Het verkeerd eten daar kan het 
bedrijfsleven veel aan doen. Als je kijkt wat er gebeurd is met de 
transvetzuren, daar heeft het bedrijfsleven veel aan gedaan. Als 
je kijkt naar wat nu gebeurd is rond de reductie van de hoeveel-
heden “zout” en “suiker”, daar ga je ook een grote slag maken. 
Daar zit ook een intrinsieke beloning in. Je krijgt dan een logo 
op het moment dat je onder die normen van de who blijft voor 
de hoeveelheid vet, suiker en nog wat zaken. De hoeveelheid 
zout die er uit die producten verdwenen is, dat is ongeloofl ijk, 
Unilever heeft dat uitgerekend. Dus het product blijft hetzelfde, 
maar daarbinnen ga je veranderen, dat kunnen we wel dat is 
de producttechnische kant. Maar als je nou vraagt hoeveel 
van dat product mensen uit het schap trekken, daar sta je veel 
verder vanaf, daar heb je als bedrijf een ander belang in. Dus 
als iemand zes keer per dag eet in plaats van drie keer per dag, 
hoe kun je daar als bedrijf op sturen? Daar ben je heel beperkt 
in. Als je denkt aan frisdrank, in hoeverre kun je van een bedrijf 
verwachten dat die helpt sturen op het aantal glazen frisdrank 
dat iemand drinkt. Dat is een heel ander domein. Je kunt wel 
sturen in die frisdrank dat die “low calory” is. Dat kan wel, 
maar het is de hoeveelheid die mensen eten. Als iemand besluit 
voor zichzelf om zes glazen op een dag te drinken of cola bij 
het ontbijt te nemen. Je komt dan veel meer in het domein van 
de overheid en de opvoeders en dan is het veel meer de ouders 
die tegen kinderen zeggen: neem geen cola bij het ontbijt. Je 
kunt van bedrijven wel verwachten dat ze niet gaan adverteren 
met cola bij het ontbijt of dat ze niet cola gaan positioneren als 
ontbijtproduct. Dat kan onderdeel van een convenant zijn.’

Ook al heeft hij de laatste tijd niets meer van het al bestaande 
convenant ‘Overgewicht’ gehoord, het nut van convenanten 
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staat voor Hans van Trijp buiten kijf: ‘Wat je wel ziet sinds het 
sluiten van het convenant is dat het sociale net zich aan het 
sluiten is, wat je bij roken ook hebt.’

Overgewicht is niet alleen een kwestie van voeding maar ook 
van een verstoorde energiebalans, dus van calorieën verbranden 
met lichaamsbeweging. Hoe kun je daar van de gezonde keuze 
de gemakkelijkste keuze maken?

Hans van Trijp wijst erop dat we veel afhankelijker zijn 
geworden van de auto en veel natuurlijke beweging missen, 
ook als het om sporten voor kinderen gaat: ‘Voetbalclubs zijn 
zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst, buiten het centrum. Je 
moet ze er met de auto heen brengen. Dat slijt er allemaal in en 
het is heel logisch geweest om dat op die manier te doen, maar 
dat keert zich nu tegen ons en je kan niet meer terug, je kan die 
sportparken niet meer naar het centrum verplaatsen. Daarom 
moeten we zorgen dat die barrières voor kinderen om naar 
buiten te gaan lager worden. Dat betekent toch dat je wijken 
moet afsluiten voor doorgaand verkeer of verkeer gaat ontmoe-
digen, zodat die kinderen toch weer naar buiten gaan heel vroeg 
[in hun leven]. Ik woon in Rotterdam en ik heb een zoontje van 
7 jaar. Als ik terugkijk naar de tijd dat ik 7 jaar was, ging ik elke 
avond buiten voetballen, dat kon gewoon en mijn moeder wist 
waar ik was en ze ging echt niet helpen met oversteken. Ik woon 
nu op de kop van Zuid en ik durf mijn zoontje van 7 nog steeds 
niet naar dat parkje te laten gaan alleen. Bij ons waren er altijd 
twintig kinderen aan het spelen en daar haal je een heel stuk 
fysieke beweging uit en ook het gewoontegedrag om te gaan 
bewegen, wij moeten (dat) programmeren. Daarom denk ik dat 
de overheid toch op scholen en heel vroeg het bewustzijn moet 
versterken bij kinderen en die meer vaardig maken.’

Van dit gesprek hebben we geleerd dat de markt een onmis-
bare rol speelt in de gezondheidsbevordering. Bedrijven zien 
‘gezondheid’ als een kans en gaan proactief aan de gang met 
gezonde verleidingen, terwijl de overheid zich vooral reactief, 
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beschermend en verbiedend opstelt. De markt kan die rol alleen 
waarmaken als de overheid zorgt dat de gezondheidsbevorde-
raars daarvan geen nadeel ondervinden. Of, om het met een 
modieuze term te zeggen: de overheid moet een ‘level playing 
fi eld’ creëren. En omdat bedrijven steeds meer hechten aan hun 
reputatie van maatschappelijk verantwoorde onderneming, 
helpt het ook om zowel goede als slechte bedrijven met naam en 
toenaam te noemen (naming en shaming). Dat alles natuurlijk 
naast de regelgeving voor voedselveiligheid et cetera.

Het maken van gezonde voeding kent zijn ook zijn grenzen: 
aan de aard van het product kunnen bedrijven veel, maar aan 
hoeveelheid die mensen consumeren kunnen bedrijven maar 
weinig veranderen.
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Noten

1 Slechts twee soorten margarines, drie broden en één yoghurt 
hebben van het Voedingscentrum het keurmerk gekregen 
van wetenschappelijk bewezen gezondheidsbevorderende 
product (http://www.voedingscentrum.nl/voedingscentrum/
Public/Dynamisch/productinformatie/functionele+voeding/
aanbod.htm). Maar, merkt het Voedingscentrum op, deze 
producten zijn overbodig bij een normale gezonde voeding. 

2 Een voorbeeld hiervan geeft de presentatie van Anthony 
Burgman (CEO Unilever) tijdens zijn lezing op de Jan 
 Brouwer conferentie te Haarlem op 17 januari 2007.

3 De Nederlandse overheid investeert voor 2006-2010 
63,5 miljoen euro in het voedingsinnovatieprogramma 
Food & Nutrition Delta fase 2, waarin de relatie tussen voe-
ding en gezondheid veel aandacht krijgt (Staatscourant 2006).

Een nuchtere kijk_2.indd   Sec11:77Een nuchtere kijk_2.indd   Sec11:77 23-2-2007   9:54:2423-2-2007   9:54:24



78

6 Conclusies en beschouwing

Dit boekje heeft als uitgangspunt de idee dat mensen, als het 
eropaan komt, gezondheid een heel belangrijke waarde vinden, 
maar dat ‘gezond gedrag’ zeker geen vanzelfsprekendheid 
is. Hoe je gezond gedrag het best bevordert is een vraag waar 
(ook) de overheid mee worstelt. In 2003 heeft het kabinet aan 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) gevraagd om vanuit 
een sociologische invalshoek na te gaan welke kansen en 
(on)mogelijkheden er voor gezondheidsbevordering zijn. Eén 
aspect hiervan ‘het bewust investeren in gezondheid’ is behan-
deld in hoofdstuk 9 van het Sociaal en Cultureel Rapport 2006 over 
‘investeren in gezondheid’ (Kooiker et al. 2006). In dit boekje 
komen onderwerpen aan bod die naar onze mening belangrijk 
zijn voor een nieuwe visie op gezondheidsbevordering. Het gaat 
daarbij om de volgende onderwerpen:
1 ‘leren’ in plaats van ‘sturen’ als methodiek van gezondheids-

bevordering;
2 de verwarring die ontstaat door de stortvloed aan epidemio-

logisch onderzoek;
3 de beperkingen en kansen voor gezondheidsbevordering op 

lokaal niveau;
4 de rol van de marktsector in de gezondheidsbevordering.

Deze onderwerpen zijn uitgediept in gesprekken met deskun-
digen op deze terreinen. In dit laatste hoofdstuk recapituleren 
we eerst in het kort de standpunten en conclusies die uit deze 
gesprekken naar voren komen. Vervolgens verbinden we daar-
aan enkele beschouwende woorden.

1  Alternatieven voor de huidige visie op gezondheids-
bevordering

Het heersende ‘top-down’-paradigma in de gezondheids-
bevordering zet in op sturen via interventies. Van verschil-
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lende kanten wordt dit paradigma in twijfel getrokken. De 
Amerikaanse nestor van de gezondheidsbevordering, Leonard 
Syme, zei op de recente conferentie van de European Public 
Health Association (november 2006) dat de resultaten van 
dergelijke projecten vaak teleurstellend zijn, ondanks perfecte 
onderzoeksdesigns en de investering van miljoenen dollars 
(npfh 2006). Door evaluatie ontstaat nu een paradigmawisse-
ling. Steeds meer dringt het besef door dat mensen en hun pro-
blemen in het dagelijks leven het uitgangspunt van onderzoek 
moeten zijn, in plaats van het primair terugdringen van risico-
factoren door gedragsverandering, aldus Syme. In Nederland 
hebben Klasien Horstman en Rob Houtenpen die paradigma-
wisseling uitgewerkt onder het motto ‘van sturen naar leren’. 
Naar hun mening valt er in de huidige samenleving, waarin je 
competente burgers veronderstelt, met allemaal eigen netwer-
ken en hun eigen perspectief op de zaak, niet zoveel meer te 
sturen. Dus elke vorm van beleid moet een vorm van leren zijn. 
Dat betekent niet dat de overheid niet soms iets moet afdwin-
gen. Alleen moet dat dan wel normatief gelegitimeerd zijn. Aan 
die legitimatie ontbreekt het vaak. Gezondheidsbevordering is 
geen zaak van kortlopende interventies, waarin je van project 
naar project hopt. Als de overheid gezondheid belangrijk vindt, 
dan betekent dat in stand houden van een aantal basisvoorzie-
ningen die je niet steeds moet afrekenen op effectiviteit. In die 
voorzieningen is continuïteit belangrijk, leerprocessen kosten 
tijd. De verantwoording voor de gezondheidsbevordering ligt 
in de ‘voice’ (deze term is ontleend aan het werk van Hirsch-
man 1970) die mensen krijgen, dan pas neem je de ontvangers 
van de gezondheidsbevordering serieus.

2 De epidemiologische verwarring
Met Hans van Maanen, columnist van de Volkskrant en erkend 
criticus van epidemiologisch onderzoek, spraken we over het 
effect van de opeenstapeling van onderzoeksberichten in de 
media en over de campagnes die de overheid voert om gezond 
leven te bevorderen. Grondtoon van de discussie met Hans van 
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Maanen is dat de overheid te veel uitgaat van de maakbaarheid 
van gezondheid, ongeduldig is als het gaat om de resultaten 
en gezondheid belangrijker vindt dan geluk. Het succesvolle 
antirookbeleid is het resultaat van een lange campagne met heel 
veel druk en nog steeds rookt bijna 30% van de bevolking. Door 
de overvloed aan onderzoek vertrouwen mensen de informatie 
uit de nette overheidsfoldertjes niet meer. Ze zien ook de belan-
gen die spelen, waardoor de resultaten van epidemiologisch 
onderzoek soms niet objectief worden weergegeven. Het lijkt 
erop dat de overheid zich niet voldoende bewust is van de epide-
miologische verwarring die inmiddels is ontstaan.

Van Maanen is voorstander van een terughoudend overheids-
beleid in de gezondheidsbevordering. Aan campagnes houden 
mensen vaak verkeerde beelden over, bijvoorbeeld dat in een 
glas Coca Cola meer calorieën zitten dan in een glas melk. Aan 
het fi nancieel belonen van gezond gedrag of straffen van onge-
zond gedrag kleeft volgens Van Maanen vooral het bezwaar dat 
niet duidelijk is wie dat moet bepalen.

3 Gezondheidsbevordering op lokaal niveau
Met Henk van Gerven, huisarts, ex-wethouder van de Socialis-
tische Partij (sp) in Oss voor volksgezondheid en sociale zaken 
en nu Kamerlid voor deze partij, spraken we over het lokale 
gezondheidsbeleid. Als wethouder sociale zaken heeft Van 
Gerven veel meer kunnen doen dan als wethouder volksgezond-
heid. Dat ligt aan de beperkte ‘macht’ die de wethouder van 
volksgezondheid heeft. Hij pleit dan ook voor meer verantwoor-
delijkheid en middelen voor gemeenten om lokaal gezondheids-
beleid te voeren. En dan gaat het vooral om zorgbeleid, maar 
ook om gezondheidsbeleid. Wat het gezondheidsbeleid betreft, 
is Van Gerven er geen voorstander van om (kleinere) gemeenten 
zelf beleid te laten ontwikkelen. Daarvoor hebben ze niet de 
‘knowhow’ in huis. De richting van het beleid moet van de lan-
delijke expertisecentra komen. Wat riskante gewoonten betreft, 
is Van Gerven helder. Drankmisbruik en roken kun je alleen 
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terugdringen door de beschikbaarheid te beperken en dan gaat 
het vooral om het handhaven van de leeftijdsgrenzen. Met het 
terugdringen van de alcoholverkoop in sportkantines en buurt-
huizen krijg je als gemeente wel meer verantwoordelijkheid om 
de sport- en welzijnsvoorzieningen in stand te houden. Voor 
Van Gerven is gezondheidsbeleid meer dan het bevorderen van 
gezond gedrag. Als het gaat om mensen aan de onderkant van 
de samenleving, dan hebben een perspectief in het leven (werk, 
woning, uitkering) en maatschappelijke participatie voorrang 
op het hameren op gezond gedrag. In betere sociale omstandig-
heden zijn mensen eerder geneigd zich gezonder te gedragen.

4 De rol van de ‘marktsector’ in de gezondheidsbevordering
Over de rol van de marktsector spraken we met Hans van Trijp, 
hoogleraar op het terrein van sociale marketing in de voedings-
branche aan de Universiteit Wageningen, maar ook verbonden 
aan het onderzoekscentrum van Unilever in Vlaardingen. Het 
bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in de gezondheidsbevor-
dering, die we niet kunnen missen. Bedrijven zien ‘gezondheid’ 
als een kans en gaan proactief aan de gang met gezonde verlei-
dingen, terwijl de overheid zich vooral reactief, beschermend 
en verbiedend opstelt. De markt kan die rol alleen waarmaken, 
als de overheid zorgt dat de gezondheidsbevorderaars daarvan 
geen nadeel ondervinden. Of, om het met een modieuze term 
te zeggen: de overheid moet een ‘level playing fi eld’ creëren. 
En omdat bedrijven steeds meer hechten aan hun reputatie van 
maatschappelijk verantwoorde onderneming helpt het ook om 
zowel goede als slechten bedrijven met naam en toenaam te 
noemen (naming en shaming).1 Daarbij is het probleem van het 
toenemend overgewicht heel urgent. Als we daaraan nu niets 
doen, dat is het reëel dat daarnaar over vijftien jaar een parle-
mentaire enquête gehouden wordt. Preventie van overgewicht 
is voor Van Trijp het enige wat helpt. Van de behandeling van 
overgewicht heeft hij geen hoge verwachtingen. Voor Van Trijp 
zou de overheid best wat actiever mogen zijn, ook met impopu-
laire maatregelen.
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De rode draad: grenzen en mogelijkheden
In dit boekje zijn heel verschillende mensen aan het woord 
gekomen, die onderling ook sterk verschillen in de manier 
waarop ze naar gezondheidsbevordering kijken. Het is begrij-
pelijk dat Henk van Gerven als politicus van de sp standpunten 
heeft die veel uitgesprokener zijn dan de scepticus Hans van 
Maanen van de Volkskrant. Niettemin is er zeker een rode draad in 
de visies te ontdekken. Het valt op dat elk van hen zich kritisch 
uit over het huidige gezondheidsbeleid en grenzen ziet. Gren-
zen aan de rol van voorlichting en interventies van ‘bovenaf’ (of 
‘achteraf’ als het om obesitas gaat), grenzen aan de mogelijk-
heden van de markt als factor in de gezondheidsbevordering 
en de grenzen en onmacht van het lokale beleid. Grenzen aan 
de maakbaarheid van mens en samenleving. Natuurlijk zijn 
er ook nieuwe mogelijkheden en kansen genoemd waarmee 
het gezondheidsbeleid zijn voordeel kan doen. Hans van Trijp 
betoogt dat de marktsector mensen vaak beter weet te berei-
ken om te kiezen voor gezond leven dan de overheid, omdat 
de markt proactiever is dan de overheid en mensen beter weet 
te verleiden. De markt moet dan wel goed gereguleerd zijn 
(het ‘level playing fi eld’). Afdwingen en reguleren is een rol 
die de overheid ook heeft op het terrein van genotmiddelen. 
Voor Klasien Horstman past het ook bij de overheid om die rol 
te spelen mits daarvoor voldoende ‘normatieve legitimatie’ 
bestaat. Aan die legitimatie kan de overheid nog veel meer doen 
dan nu gebeurt. Bij gezondheidsinterventies gaat de discussie 
vaak meer over de wetenschappelijke verantwoording (‘werkt 
de interventie’) dan over de publieke verantwoording (‘mag en 
moet de overheid die interventie doen’). De publieke verant-
woording zou meer prioriteit moeten krijgen.

De sp pleit voor een krachtiger beleid om tabaks- en alcoholmis-
bruik tegen te gaan dan nu gevoerd wordt, vooral als het om de 
jeugd gaat. In Oss heeft Henk van Gerven als wethouder laten 
zien hoe gemeenten dat op een goede manier gestalte kunnen 
geven met betrekking tot sportkantines en buurthuizen.
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Gezondheidsbeleid: met meer inspiratie aan gezondheid werken
De auteurs van dit boekje trekken als slotconclusie dat gezond-
heid belangrijk genoeg moet zijn om in te investeren, zowel 
voor individuele burgers als voor overheden en marktpar-
tijen. Werken aan gezondheid moet weer inspirerend zijn! De 
sociale inbedding van gezondheid staat daarbij voorop. Soci-
ale omstandigheden bepalen immers voor een groot deel hoe 
gezond mensen zijn en hoe gezond ze zich gedragen.2 In het 
huidige gezondheidsbeleid krijgen die sociale omstandigheden 
te weinig aandacht in vergelijking met individuele gedragsver-
andering. Het lijkt daarom wenselijk dat er ook vanuit de soci-
ologie meer naar ‘gezond leven’ gekeken gaat worden, wat we 
hierna nog toelichten. Investeren in gezondheid is vooral inves-
teren in stabiele sociale omstandigheden en bestaanszekerheid, 
maar ook in een gezonde omgeving, gezonde producten en een 
voldoende toegankelijk zorgaanbod. Investeringen die zowel 
het individu, de marktsector, de zorgsector als de overheid kan 
doen. Uit de gevoerde gesprekken komt namelijk duidelijk naar 
voren dat het speelveld veranderd is: gezondheidsboodschap-
pen van de overheid vallen vaak niet in vruchtbare aarde, door 
de boodschap alleen laten mensen zich niet beïnvloeden. De 
Gezondheidsraad concludeerde recent dat het effect van massa-
mediale voorlichting hooguit bescheiden is (Gezondheidsraad 
2006b). In het veranderde speelveld is er een steeds prominen-
tere rol weggelegd voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld als het 
gaat om het stimuleren van gezond bewegen en verstandig 
eten. Om de rol van het bedrijfsleven te optimaliseren, moet de 
overheid de ‘normatief gelegitimeerde’ spelregels vaststellen en 
vervolgens handhaven. De toename van de verkeersveiligheid 
in de afgelopen decennia is een goed voorbeeld van samenspel 
tussen regelgeving, de handhaving daarvan en een rol voor het 
bedrijfsleven door middel van de technische ontwikkelingen in 
de auto-industrie. De daling van het aantal dodelijke verkeers-
slachtoffers is immers terug te voeren op verplichtingen van de 
overheid (draagplicht van gordels en helmen, alcohollimiet), de 
controles hierop, in combinatie met de toegenomen botsveilig-
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heid van auto’s. Paul Schnabel betoogt dat burgers er meestal 
niet veel bezwaar tegen hebben als de overheid maatregelen 
neemt tegen slechte gewoonten en dat men er in het algemeen 
ook snel aan went (Schnabel 2007). De overheid moet er dan 
ook niet voor terugschrikken om noodzakelijke maatregelen 
te nemen, wanneer die op brede steun uit de bevolking kunnen 
rekenen.

De aanpak van het alcoholmisbruik onder jongeren is 
daarvan een goed voorbeeld. Als zelfregulering niet werkt om 
de leeftijdsgrenzen in de detailhandel te handhaven, dan valt 
bijvoorbeeld het systeem van staatswinkels (zoals in Canada) te 
overwegen.

Maar niet alleen verbieden en handhaven zijn van belang voor 
de overheid. Gezondheidsbeleid is ook meer dan een strijd 
tegen genotmiddelen. Het gaat er immers niet alleen om 
mensen die zelf niet voor een gezonde leefwijze kiezen vanuit 
de overheid te dwingen dat wel te doen. Er zijn ook mensen die 
wel voor een gezonde leefwijze zouden kiezen, als ze daarvoor 
meer middelen en mogelijkheden zouden hebben. (Lokale) 
overheden kunnen meer ruimte bieden aan de makers van 
gezonde producten en diensten en daarmee allianties aangaan. 
Opnieuw zijn gezond bewegen en gezonde voeding goede 
voorbeelden. Vanuit de markt zijn daarvoor de afgelopen jaren 
belangrijke innovaties gedaan, zoals gezond gemaksvoedsel en 
de stormachtige groei van de fi tness- en wellnessbranche. De 
rol van de lokale overheid zou eruit kunnen bestaan bedrijven 
die gezondheidsdiensten aanbieden extra ruimte te geven. Dat 
gaat van de verkoop van gezonde snacks tot sportscholen. Dat 
de markt voor gezonde snacks waarschijnlijk begint bij mensen 
die bewust gezond leven en niet bij de achterstandsgroepen, 
hoeft geen bezwaar te zijn. Voor zo’n markt is immers een vrij 
groot volume nodig en dat is niet haalbaar wanneer alleen op 
achterstandsgroepen wordt gericht. Als er eenmaal een markt 
van voldoende omvang is, wordt het ook gemakkelijker om 
achterstandsgroepen te bereiken. Sportscholen en wellness-
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bedrijven zijn bijna altijd commercieel werkende bedrijven en 
de toegankelijkheid voor groepen met lagere inkomens kan 
een probleem zijn. De lokale overheid zou met deze bedrijven 
afspraken kunnen maken om ook deze groepen via bijvoorbeeld 
een stadspas toegang te verlenen. Het is belangrijk om op lokaal 
niveau meer steun en draagvlak te creëren voor gezondheids-
beleid en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld 
door burgers en bedrijven, maar ook bijvoorbeeld huisartsen 
veel meer bij het gezondheidsbeleid te betrekken. Geef ‘gewone’ 
burgers een stem door hun een plaats te bieden in bijvoorbeeld 
het bestuur van de plaatselijke ggd. Zonder bestuurlijke revita-
lisering en burgerparticipatie zal het lokale gezondheidsbeleid 
het niet redden. Vanuit het Rijk is er recent veel beleid op het 
bordje van de gemeente geschoven, zoals de uitvoering van de 
Wet werk en bijstand, de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(wmo) en naar het zich laat aanzien zullen de gemeenten ook 
meer taken en bevoegdheden krijgen voor de langdurige zorg. 
Kortom, gemeenten krijgen er een heel belangrijke impuls voor 
hun afdeling Gezondheid, zorg en welzijn bij. De uitvoering van 
dat alles is een hele klus en zonder voldoende middelen zal het 
echt niet lukken. Op dit moment hebben gemeenten de handen 
vol aan het uitvoeren van de wmo. Los van alle invoeringsperi-
kelen, wekt de wmo hoopvolle verwachtingen, omdat sociale 
participatie en sociale cohesie nadrukkelijk doelstellingen van 
de wet zijn. Het gezondheidsbeleid kan daarvan profi teren, 
enerzijds vanuit synergie met de wmo, anderzijds vanuit de 
gedachte dat een (hopelijk) succesvol invoeringstraject een 
voorbeeld kan zijn voor een succesvol gezondheidsbeleid.

Een krachtig middel is het verspreiden van gratis goede dingen 
die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep. Een uitstapje 
naar een ander beleidsterrein kan dat verduidelijken. Zo lijkt het 
erop dat de Sp!ts en Metro er op effectievere wijze voor hebben 
gezorgd dat jongeren weer vaker lezen dan de offi ciële ‘deftige’ 
leesbevordering van de overheid, die zich vooral op het lezen 
van boeken richt. Gratis fruit op school kan dezelfde rol spelen. 
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Juist omdat het bedrijfsleven in toenemende mate belang hecht 
aan een maatschappelijk verantwoord imago, liggen hier zeker 
kansen. En waarom zou de overheid niet samen met marktpar-
tijen een gezondheidsmagazine laten maken voor mensen die 
nu niet met dergelijke tijdschriften worden bereikt?

Voor de investeringen in individuen is het van belang om aan te 
sluiten bij de leefwereld van de mensen zelf. Laat jongeren ook 
zelf aangeven hoe ze aan hun gezondheid willen werken (zie 
het voorbeeld hiervan in hoofdstuk 2). Misschien richten ze hun 
aandacht dan niet op de doelen die van bovenaf worden gesteld, 
maar zijn ze wel meer met gezondheid op zichzelf bezig en 
brengen ze het principe van ‘leren in plaats van sturen’ in de 
praktijk. Of is dat te vrijblijvend? Het is de moeite waard om dat 
na te gaan. Verder moeten we beseffen dat de ontvankelijkheid 
voor boodschappen over gezond leven per levensfase verschilt. 
Vanuit die gedachte biedt de fase van de gezinsvorming wellicht 
meer mogelijkheden dan de tienerleeftijd. Jongeren leven in een 
groepscultuur met eigen muziek, taal en symbolen, waar de 
wereld van de volwassenen (en de gezondheidsboodschappen 
van die volwassenen) vaak effectief op afstand wordt gehou-
den. In een latere levensfase kan de gezondheidsboodschap 
veel meer op het individu worden gericht en zeker wanneer er 
kinderen komen wint het onderwerp gezondheid aan belang. 
Veruit de meest dankbare doelgroep zijn de mensen van mid-
delbare leeftijd, de jongere ouderen die hun tijd veel actiever 
doorbrengen dan in het verleden het geval was en ook nadruk-
kelijk ruimte maken om iets aan hun gezondheid te doen. Zij 
lopen in de samenleving voorop om het begrip ‘investeren in 
gezondheid’ vorm te geven. Onder gezondheidsbevorderaars 
krijgt deze groep vaak veel minder aandacht dan de moeilijk 
bereikbare groepen. Dat lijkt echter niet geheel terecht, als het 
overheidsbeleid gericht is op een samenleving met een zo groot 
mogelijk aantal gezonde burgers.
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Een andere gezondheidsbevordering vraagt om andere kennis
Veel onderzoek naar gezondheidsbevordering richt zich op de 
determinanten van ongezond gedrag en de manier om in te 
grijpen in deze determinanten. Paul Schnabel heeft opgemerkt 
dat psychologische theorieën over gedragsverandering voor een 
belangrijk deel voortkomen uit de verbazing en soms regel-
rechte verontwaardiging over de neiging van mensen om tegen 
beter weten in toch niet te kiezen voor geluk of gezondheid 
(Schnabel 1996). Vanuit de idee om te kijken naar die aspecten 
van gezondheid waarin mensen wél willen investeren wanneer 
het om gezondheid gaat, zijn een ander soort kennis nodig en 
een ander soort gegevens. In hoofdstuk 9 van het Sociaal en Cul-
tureel Rapport 2006 over ‘investeren in gezondheid’ is geprobeerd 
om na te gaan welke mensen bewust investeren in gezond-
heid en waarom ze dat doen (Kooiker et al. 2006). Hiervoor 
zijn gegevens uit een marktonderzoek gebruikt dat het helaas 
niet mogelijk maakte om een gedetailleerd beeld te schetsen. 
Graag zou het scp hiernaar nader onderzoek doen. In datzelfde 
hoofdstuk hebben we laten zien dat het begrip ‘gezondheid’ niet 
voor iedereen hetzelfde betekent: mannen en vrouwen, jongeren 
en ouderen hebben daarvan verschillende voorstellingen. Onze 
kennis over deze gezondheidsopvattingen is gebaseerd op bui-
tenlands onderzoek en Nederlandse cijfers uit het midden van 
de jaren tachtig. Graag willen we weten hoe Nederlanders nu 
denken over specifi eke aspecten van het brede begrip ‘gezond-
heid’ en hoe dat aanknopingspunten kan bieden in de gezond-
heidsbevordering. Daarbij zouden we ook de epidemiologische 
verwarring willen betrekken en de wijze waarop deze mensen 
in hun handelen beïnvloedt. Voorts zou het de moeite waard 
zijn om na te gaan welke factoren ervoor zorgen dat mensen uit 
delen van de samenleving die vanwege hun omstandigheden 
juist niet bevoorrecht zijn, er toch voor kiezen om gezond te 
leven. Ook hierover zijn op dit moment te weinig gegevens voor-
handen. Ten slotte zouden we ook meer inzicht willen hebben 
in de wijze waarop gezonde normen tot stand komen. Wat heeft 
ertoe geleid dat we het normaal zijn gaan vinden om de rokers 
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naar buiten te sturen en wat kunnen we daarvan leren voor 
andere aspecten van ongezond gedrag? Of is roken, vanwege 
de schadelijkheid van ‘meeroken’ en de bescherming die we 
daartegen willen bieden, een apart geval dat een heel specifi eke 
normering mogelijk heeft gemaakt? Allemaal vragen die het 
scp graag op de onderzoeksagenda zou willen plaatsen.
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Noten

1 Of de overheid dat zelf moet doen, is een kwestie die goed 
moet worden afgewogen, vooral vanwege de juridische aspec-
ten. Wellicht is het meer een taak van consumentenorganisa-
ties als de Consumentenbond.

2 Het is dan ook de vraag of het wenselijk is om bijvoorbeeld 
via het verzekeringsstelsel gezond gedrag te belonen, als 
dat gedrag voor een groot deel ‘van thuis’ is meegekregen. 
Dat lijkt niet rechtvaardig ten opzichte van mensen die hun 
jeugd hebben doorgebracht in een omgeving waar weinig 
aan een gezonde leefwijze gedaan werd. Daar komt nog bij 
dat inzichten in de tijd veranderen. Wat twintig jaar geleden 
als ongezonde gewoonte werd gezien, kan anno 2006 met 
voortschrijdend inzicht als een stuk minder schadelijk voor 
de gezondheid worden beschouwd. Neem nu iets simpels 
als de dagelijkse consumptie van een ei. Vroeger als ‘fout’ 
 beoordeeld, nu gerehabiliteerd door de Gezondheidsraad 
(www.gr.nl)
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Summary 

A sober look at healthy behaviour

What (new) avenues are open to the government for promoting 
healthy behaviour among the public? That is the central ques-
tion addressed in this publication. Current policy is not always 
effective and demands a discussion of the principles under-
pinning health promotion. Four topical themes are addressed 
in this report. It fi rst presents a brief description of the main 
developments in relation to each of these themes. This is fol-
lowed by a report of the interviews conducted by the authors 
with experts who have formulated interesting views on these 
themes. 
First, a comparison is made between the top-down and 
bottom-up approaches to health promotion. This is followed 
by an interview with the sociologist Klasien Horstman and the 
philosopher Rob Houtepen, who have made a name for them-
selves with their book Worstelen met gezond leven (‘Wrestling 
with a healthy lifestyle’), in which they present ‘learning to live 
a healthy life’ as an alternative to the ‘imposition’ of a healthy 
lifestyle from above.
The second theme relates to the fl ood of reports on the health 
risks inherent in our modern lifestyle. The report explains how 
this fl ood is the unintended consequence of the success of risk 
factor epidemiology. Can the average member of the public 
still see the wood for the trees in this mass of information? We 
put this question to Hans van Maanen, a columnist in the de 
Volkskrant newspaper who has been critically monitoring this 
epidemiological research.
The third theme is the promotion of public health by local 
authorities. The chapter on this topic shows how responsibility 
for health promotion has increasingly been laid at the door of 
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local government. Can local authorities fulfi l that responsibil-
ity? This is the central question addressed in the interview with 
Henk van Gerven, Socialist Party member and former alderman 
for public health in the town of Oss. 
The fi nal theme is concerned with the role of the market and 
industry. It is a role which is occupying an ever more prominent 
place as health promotion focuses more and more on a healthy 
diet and taking suffi cient exercise. We spoke to Hans van Trijp, 
Professor of Marketing and Consumer Behaviour, about how 
the government can best encourage the private sector to put its 
weight behind the promotion of public health.
The concluding section of the report brings together the 
common themes to emerge from these discussions and sug-
gests ways in which the promotion of public health could be 
developed in a more inspirational way in the years ahead. 
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isbn 90-377-0250-3

2006/4 Jeugd met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2006 
(2006). Sjoerd Kooiker (red.). isbn 90-377-0200-7

2006/5 Hoe het werkt met kinderen (2006). Wil Portegijs et al.
isbn 90-377-0238-4

2006/6a Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (2006). 
Saskia Keuzenkamp en Ans Merens (red.).
isbn 90-377-0269-4

2006/6b De balans opgemaakt. De slotbeschouwing van de sociale 
atlas van vrouwen uit etnische minderheden (2006). Saskia 
 Keuzenkamp. isbn 90-377-0251-1

2006/7 Slachtoffers van criminaliteit: feiten en achtergronden (2006). 

Karin Wittebrood. isbn 90-377-0232-5
2006/8 Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven: gebruik, bereik 

en draagvlak (2006). C.J. Maas-de Waal.
isbn 90-377-0270-8

2006/9 Op weg in de vrije tijd (2006). Lucas Harms.
isbn 90-377-0273-2

2006/10 Rapportage sport 2006 (2006). Koen Breedveld en Annet 
Tiessen-Raaphorst (red.). isbn 90-377-0252-x

2006/11 Ondersteuning gewenst. Mensen met lichamelijke beperkingen 
en hun voorzieningen op het terrein van wonen, zorg, vervoer en 
welzijn (2006). Mirjam de Klerk en Roelof Schellinger-
hout. isbn 90-377-0260-0

2006/12 Rapportage ouderen 2006. Veranderingen in de leefsituatie en 
levensloop. Alice H. de Boer (red.). isbn 90-377-0256-2

2006/13 Duaal als ideaal? Leren en werken in het beroeps- en hoger onder-
wijs (2006). Ria Bronneman-Helmers.
isbn 90-377-0208-2

2006/14 Uniform uit de kast. Homoseksualiteit binnen de krijgsmacht 
(2006). Anna Adolfsen en Saskia Keuzenkamp, m.m.v. 
Linda Mans. isbn 90-377-0255-4

2006/15 Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 
(2006). Saskia Keuzenkamp, David Bos, Jan Willem 
Duyvendak, Gert Hekma (red.). isbn 90-377-0257-0

2006/16 Report on the Elderly 2006 (2006). Alice de Boer (ed.). 
isbn 90-377-0271-6
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2006/17 Publieke productie en persoonlijk profi jt (2006). Bob Kuhry en 
Evert Pommer, m.m.v. Jedid-Jah Jonker en John Stevens. 
isbn 90-377-0231-7

2006/18 Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onvei-
ligheid onderzocht (2006). Janneke Oppelaar en Karin 
Wittebrood. isbn 90-377-0231-7

2006/19 Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het ‘eigene’ van de 
onderwijsprofessional (2006). Ria Vogels en Ria Bronne-
man-Helmers. isbn 90-377-0291-0

2006/20 Maten voor gemeenten 2006 (2006). B. Kuhry en J.J.J. 
Jonker, m.m.v. Bureau Zenc. isbn 90-377-0253-8

2006/22 Emancipatiemonitor 2006 (2006). Wil Portegijs, Brigitte 
Hermans en Vinodh Lalta. isbn 90-377-0286-4

2006/23 Turken in Nederland en Duitsland. De arbeidsmarktpositie 
vergeleken (2006). Jaco Dagevos, Rob Euwals, Mérove 
Gijsberts en Hans Roodenburg. isbn 90-377-230-9

scp-publicaties 2007
2007/1 Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 

2006-2011 (2007). isbn 978-90-377-0298-9
2007/2 Nieuwe links in het gezin (2007). Marion Duimel en Jos de 

Haan. isbn 978-90-3770287-3
2007/3 Robuuste meningen? Het effect van responsverhogende strate-

gieën bij het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland 
(2007). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0300-9

2007/4 Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema’s voor gezond-
heidsbevordering (2007). isbn 978-90-377-0280-4.

scp-essays
1 Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2 De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3 De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg.

isbn 90-377-0261-9
4 Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van 

Anja Steenbekkers en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7

Werkdocumenten 
121  scp-maat voor lichamelijke beperkingen op basis van avo 2003 

(2006). Mirjam de Klerk, Jurjen Iedema en Crétien van 
Campen. isbn 90-377-0268-6

122 Gezond en wel met een beperking (2006). Crétien van Campen 
(red.). isbn 90-377-0254-6
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123 De onbereikte minima (2006). isbn 90-377-0275-9
124 Snuffelen en graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke 

archieven (2006). Henrieke Wubs en Frank Huysmans.
isbn 90-377-0276-7

125 Liever thuis dan uit. De indicatiestelling in de awbz voor zorg op 
afroep en verblijf (2006). Edwin van Gameren, Jedid-Jah 
Jonker en Tessa Marx. isbn 90-377-0278-3

126 Naar een nieuwe armoedegrens? (2006). Arjan Soede.
isbn 90-377-0241-4

127 Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal 
erfgoed: hun profi elen en zoekstrategieën (2006). Henrieke Wubs 
en Frank Huysmans. isbn 90-377-0279-1

128 Godsdienstige veranderingen in Nederland. Verschuivingen in de 
binding met de kerken en de christelijke traditie (2006). Jos Becker 
en Joep de Hart. isbn 90-377-0259-7

129 Juist beschermd. De determinanten van de woonsituatie van volwas-
sen verstandelijk gehandicapten (2006). Isolde Woittiez en 
Michiel Ras. isbn 90-377-0288-0

130 De lange weg naar Brussel. De Europese betrokkenheid van Neder-
landse maatschappelijke organisaties en hun leden (2006). Esther 
van den Berg. isbn 90-377-0264-3

131  Bezoek onze site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen 
Varekamp, Susanne Janssen. isbn 90-377-0290-2

133 Liefst zoals thuis. Ouders en kinderen over buitenschoolse opvang 
(2007). Rob Gilsing. isbn 978-90-377-0297-2

134 De houding ten opzichte van homosekualiteit. Een beschrijvende 
literatuurstudie (2006). Lisette Kuyper en Floor Bakker.
isbn 978-90-377-0299-6

Overige publicaties
  ? Altijd een antwoord. Nieuwjaarsuitgave 2006 (2006). 

Paul Schnabel (red.). isbn 90-377-0263-5
  Hoge ( jeugd)werkloosheid onder etnische minderheden (2006). 

Jaco Dagevos. isbn 90-377-0266-x
  Niet-westerse allochtonen met een stabiele arbeidsmarktpositie: 

aantallen en ontwikkelingen (2006). Jaco Dagevos, Maurice 
Gesthuizen. isbn 90-377-0249-x

  Werken op de grens van wetenschap en beleid (2006). Kees 
Schuyt, Jan-Willem Duyvendak en Theo Roes.
isbn 90-377-0272-4

  At Home in the Countryside. A comparison of rural and urban life. 
Summary (2006). A. Steenbekkers, C. Simon, V. Veldheer. 
isbn 90-377-0292-9

Een nuchtere kijk_2.indd   Sec16:102Een nuchtere kijk_2.indd   Sec16:102 23-2-2007   9:54:2623-2-2007   9:54:26



Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau 103

  De tijd als spiegel. Hoe Nederlanders hun tijd besteden (2006). 
K. Breedveld, A. van den Broek, J. de Haan, L. Harms, 
F. Huysmans en E. van Ingen. isbn 90-377-0283-x

  Anders onderweg. De mobiliteit van allochtonen en autochtonen 
vergeleken (2006). Lucas Harms. isbn 90-377-0281-3

  Summary of Report on the Elderly 2006 (2006). Alice de Boer 
(ed.). isbn 90-377-0293-7

  Visit our site (2006). Jos de Haan, Renée Mast, Marleen 
 Varekamp, Susanne Janssen. isbn 90-377-0296-1

  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). Paul Schnabel 
(red.). isbn 978-90-377-0295-8
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