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Bestaanszekerheid als 
voorwaarde om je 
gezondheid te verbeteren



Wat staat in jouw gemeente op de eerste plaats om gezondheidsverschillen terug te dringen?

A. Passende leefstijlinterventies

B. Financiële en sociale zekerheid 

C. Gezonde Fysieke omgeving

D. Toegankelijke en passende zorg

Maar eerst een vraag vooraf



zekerheid



Wat geven mensen zelf aan? Stress



“Bestaanszekerheid bieden is de basisvoorwaarden op orde 

brengen: de zekerheid van voldoende en voorspelbaar inkomen, 

de zekerheid van werk en van mee kunnen doen in de 

samenleving. Maar ook de zekerheid van een dak boven je hoofd 

in een geschikte en betaalbare woning. En in een veilige en 

prettige omgeving, met snelle en toegankelijke dienstverlening in 

situaties die de veiligheid bedreigen”.

Bestaanszekerheid & Gezondheid
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GezondIn: 5 sporen om gezondheidsverschillen 

terug te dringen:



Bestaanszekerheid & Gezondheid



Sanne Niemer, senior adviseur /projectleider bij Pharos 
s.niemer@pharos.nl

https://www.linkedin.com/in/sanneniemer/

De relatie tussen armoede, schulden en gezondheid

mailto:s.niemer@pharos.nl
https://www.linkedin.com/in/sanneniemer/


• Sociaal economische (gezondheids)verschillen 

nemen toe

• Opeenstapeling van sociale en medische 

problematiek

Rapport RV&S 
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Over wie hebben we het?

• Opeenstapeling van verschillende opgaven in het leven 

waardoor stress toeneemt en de algemene gezondheid 

onder druk komt te staan.

• Transformatie van verzorgingsstaat naar 

participatiemaatschappij waarbij zelfmanagement vereist 

is.

• Digitalisering in de maatschappij vereist ook het kunnen 

meekomen op dat gebied.

Plaatje: Drempels slechten, rapport van de HU





• Chronische ziekten

• (ernstig) overgewicht 

• Eenzaamheid

• Depressie en angst 

• Slaapproblemen

• Gevoel van machteloosheid 

• Weinig geloof in eigen kunnen 

Fysieke en psychische gezondheid  





• Ongezonde leefstijl

• Minder goede toegang tot preventie en zorg 

• Sociale netwerk wordt kleiner 

• Ongezonde arbeidsomstandigheden

• Ongezonde leefomgeving 

• Minder kans op gezond opgroeien 

Leefomstandigheden 



• Gezondheidsproblemen kunnen leiden tot (meer) 

financiële problemen

• Veel zorgkosten maken

• Gedwongen minder moet gaan werken  vermindering inkomen

• Werk verliezen 

De ervaring is dat mensen vaak in een negatieve spiraal 

terecht komen waarin zowel de gezondheidsproblemen 

als de financiële problemen toenemen. 

Wisselwerking! 

Gezondheid

Armoede en 
schulden









1. Zet in op een brede, domeinoverstijgende aanpak

2. Differentieer waar nodig

3. Benut kansen in verschillende levensfasen

4. Werk samen met de mensen om wie het gaat

5. Werk persoonsgericht

6. Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid

7. Stuur op al doende leren en experimenteren

8. Investeer in goede monitoring en evaluatie

9. Werk aan borging van kennis en effectieve aanpakken in praktijk, 

beleid, uitvoering en opleidingen 

Link volledig publicatie & de samenvatting

De 9 principes voor een succesvolle strategie

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/05/Gezondheidsverschillen-duurzaam-aanpakken_Pharos_mei-2019.pdf
https://www.pharos.nl/gezondheidsverschillen-duurzaam-aanpakken/


Bestaanszekerheid in Tilburg 

In gesprek met: Joke de Kock, Manager schuldhulpverlening



Bestaansonzekerheid

• Onzeker inkomen

• Geen of niet passende huisvesting

• Onzeker Werk

• Niet mee kunnen doen in de 
samenleving

• Onveilige omgeving

• Afwezigheid van hulp en 
ondersteuning

Ongezonde of chronische stress

• Verminderd denkvermogen: leren,  
concentreren, plannen, lange termijn 
beslissingen

• Verminderd doe-vermogen

• Impulsiviteit: verminderde impulscontrole

• DNA verandering

Ongezondheid

• Fysiek en mentaal: 
Chronische aandoeningen

• Verzwakt immuunsysteem

• Ongezonde keuzes

• Sociaal isolement

Levens-
gebeurtenissen:
• Verlies dierbaren
• Verlies baan/inkomen
• Echtscheiding
• Verhuizing
• Migratie
• Ziekte

Samenvattend



Vragen? Neem contact op via: 

info@gezondin.nu. Of via de GezondIn-

adviseur in jouw regio.

Bedankt voor jullie 
aandacht!

Minicollege Bestaanszekerheid 
GezondIn Studiedag 2021
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