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Een geur van hooger honing 
deel 2 





Het lied der dwaze bijen 

Een geur van hoger honing 
verbitterde de bloemen,  
een geur van hoger honing 
verdreef ons uit de woning.  

Die geur en een zacht zoemen 
in het azuur bevrozen,  
die geur en een zacht zoemen, 
een steeds herhaald niet-noemen,  



Het lied der dwaze bijen 

ried ons, ach roekelozen, 
de tuinen op te geven,  
riep ons, ach roekelozen 
naar raadselige rozen.  

Ver van ons volk en leven 
zijn wij naar avonturen  
ver van ons volk en leven  
jubelend voortgedreven.  



Het lied der dwaze bijen 

Niemand kan van nature 
zijn hartstocht onderbreken, 
niemand kan van nature  
in lijve den dood verduren.  

Steeds heviger bezweken, 
steeds helderder doorschenen, 
steeds heviger bezweken  
naar het ontwijkend teken,  



Het lied der dwaze bijen 

stegen wij en verdwenen, 
ontvoerd, ontlijfd, ontzworven, 
stegen wij en verdwenen  
als glinsteringen henen. –  

Het sneeuwt, wij zijn gestorven, 
huiswaarts omlaag gedwereld,  
Het sneeuwt, wij zijn gestorven,  
het sneeuwt tussen de korven. 



Bullshit is a greater enemy of truth than lies are! 

Zo’n 70% van de ziekten is een gevolg van onze leefstijl. 

Ziekten die ontstaan door leefstijl, moet je ook behandelen met leefstijl. 



Bullshit is a greater enemy of truth than lies are! 



Bullshit is a greater enemy of truth than lies are! 

Ben je ziek?  

 > 70% van de ziekten is gevolg van leefstijl 

  >slachtoffer wordt dader. 



Nieuwe elite 



De nieuwe elite: 

!  voelt zich verantwoordelijk telkens de juiste keuze te maken 
!  streven ernaar een beter mens te zijn 



De nieuwe elite: 

!  voelt zich verantwoordelijk telkens de juiste keuze te maken 
!  streeft ernaar een beter mens te zijn 
!  is meritocratisch 



Meritocratie, kratos door merit 



SEGV 

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn systematische 
verschillen in gezondheid en sterfte tussen mensen met hoge en mensen 
met een lager (sociaaleconomische) positie in de maatschappij. 



Algemene indicatoren SEGV 

• Inkomen - inkomen hoger; gezonde levensverwachting hoger (bij SEGV 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de absolute levensverwachting en 
de verwachting van het aantal levensjaren die iemand doorbrengt in 
goede [ervaren] gezondheid).  
• Opleidingsniveau (de meest gebruikte indicator) – hoe lager het 
opleidingsniveau, hoe lager de sociaaleconomische status (SES) van 
mensen. Lager-opgeleide mensen leven gemiddeld korter, en verkeren 
gedurende hun leven gemiddeld in een minder goede 
gezondheidstoestand. 



Overige indicatoren SEGV 

• biologische factoren (genetisch en geslacht)  
• de fysieke omgeving  
• de sociale omgeving  
• leefstijl en gezondheidsgedrag  
• de toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg  
• gezondheidsvaardigheid en het vermogen tot zelfmanagement 



Samenhangen SEGV 

• duidelijke samenhang tussen laaggeletterdheid, lage 
gezondheidsvaardigheden en een slechtere gezondheid 

• het vermogen tot zelfzorg en zelfmanagement speelt een grote rol bij 
gezondheid 

• incidentie astma, diabetes, kanker, hartinfarcten en van psychische 
problemen onder deze groepen beduidend hoger dan bij ander 
bevolkingsgroepen 



Onze studenten 





Spreuken 18 vers 15 

Een verstandig mens zoekt kennis. 

Een wijs mens zoekt inzicht. 



Oscar Wilde 



Why the wealthy are healthy:  



Glijbaan van ongezondheid 



Onderzoek Lancet feb 2017 

-  7 major risk factors: 
-  1. tabacco 
-  2. diabetes 
-  3. inactivity 
-  4. blood pressure 
-  5. obesity 
-  6. alcohol 
-  7. salt 

Reducing premature mortality from non-communicable diseases by 25% by 2015 



Onderzoek Lancet feb 2017; comment 

-  Low socioeconomic status is an additional risk factor 
-  Powerless to determine your own destiny, deprived of material 

resources, and limited in the opportunities open to you 

-  Low SES vaker ongezond gedrag; maar pathway van stress 

-  A modifiable risk factor? 



Glijbaan van ongezondheid 



Sporen van gezondheid 



Moedig voorwaarts! 


