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Laagopgeleiden leven zeven jaar korter 

‘ VEEL LEED IS TE 
VOORKOMEN, 
MAAR WIE PAKT 
DIE ROL?’
Hoe gezond we zijn wordt 
sterk beïnvloed door factoren 
als erfelijkheid en leefstijl. 
Maar de omstandigheden 
waarin we opgroeien, wonen 
en werken hebben ook een 
flinke vinger in de pap. Man-
nen en vrouwen met lagere op-
leidingen en lagere inkomens 
leven gemiddeld zeven jaar (!) 
korter. Huisarts en hoogleraar 
Maria van den Muijsenbergh: 
‘Alles hangt met alles samen’.
TEKST: JOLANDA VAN DEN BRAAK, 
BEELD: DUNCAN DE FEY

Alles hangt met alles sa-
men. Dat mag een cliché 
heten, maar het is wel de 
grondslag voor integrale 

samenwerking. Ook met de huisart-
sen in je gemeente. 
Maria van den Muijsenbergh is huis- 
arts en hoogleraar Gezondheids- 
verschillen en persoonsgerichte 
integrale eerstelijnszorg aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. 
“Gezondheidsvraagstukken en 
sociale problematiek zijn vaak nauw 
met elkaar verweven. Dat zie ik elke 
dag in mijn praktijk. Zo meldde 
zich eens een jonge vrouw op mijn 
spreekuur met een te hoge bloed-
druk en gewrichtsklachten. Op mijn 
advies om af te vallen reageerde 
ze vooral boos en ook bij volgende 
afspraken was haar houding boos en 

defensief. Totdat ik haar op een keer 
vroeg naar de mooie handschoenen 
die ze droeg. Haar gezicht trok open 
en ze vertelde me dat ze die zelf 
had gemaakt. Breien was vrijwel het 
enige waarin ze nog plezier had. Ik 
vroeg door en kwam erachter dat 
de vrouw was verlaten door haar 
man, alleen voor haar zoon zorgde, 
werkloos was, met schulden kampte, 
ruzie had met haar familie, geen 
vrienden had en zich zorgen maakte 
over haar zoontje omdat hij nauwe-
lijks met anderen in contact kwam. 
Dankzij deze doorbraak in ons 
contact kreeg ik haar zo ver om met 
de praktijkondersteuner geestelijke 
gezondheidszorg te gaan praten. Die 
ontdekte dat de vrouw laaggeletterd 
was en zette een aantal lijntjes voor 
haar uit: naar taalles, naar schuld-
hulpverlening, naar kinderopvang. 
Dat gaf haar de nodige ademruimte. 
Ze begon een breiclub in het buurt-
huis te bezoeken, waar ze mensen 
leerde kennen die een loopgroepje 
hadden. Daar sloot ze zich bij aan en 
zo raakte ze de eerste kilo’s kwijt.”
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LEREN KENNEN 
Van den Muijsenbergh is een huisarts 
van het actieve soort. “Ik houd ook 
spreekuur voor daklozen en men-
sen zonder verblijfsvergunning en 
pak nogal eens de telefoon om iets 
voor hen te regelen, met de sociale 
dienst bijvoorbeeld. Dat doet niet elke 
huisarts, maar ik vind dat wij een 
belangrijke maatschappelijke rol te 
vervullen hebben. Het volstaat niet 
om alleen kennis te nemen van de 
sociale problematiek van onze patiën-
ten, we moeten er actief op inspelen. 
Samen met de gemeenten.”
De vrouw met de handschoentjes 
wilde heel graag werken. “Maar 
bij de sociale dienst vonden ze het 
niet acceptabel dat zij alleen aan 
de slag wilde tijdens de schooluren 
van haar kind, dat was een te hoge 
eis. Ik denk dan: is dat echt te veel 
gevraagd? Kunnen we niet wat vaker 
gebruikmaken van de scharrelruimte 
die we hebben om mensen werkelijk 
op maat te helpen? Kunnen we niet 
wat minder snel roepen: dit zijn de 
regels, dus zo doen we het?”
De samenwerking tussen de eerste 
lijn en de gemeenten verloopt nog 
niet optimaal, maar het hoeft hele-
maal niet zo ingewikkeld te zijn om 
die verbinding te maken. “Tegen de 
mensen bij de gemeente zou ik zeg-
gen: begin gewoon met de huisarts 
die je kent. Zoek de koplopers onder 
hen op. Wie zijn dat? Wat willen 

Huisarts en hoogle-
raar Maria van den 
Muijsenbergh

ze? Waar maken zij zich hard voor? 
Kijk hoe je met elkaar kunt samen-
werken en elkaar kunt versterken. 
Die boodschap deel ik ook met mijn 
collega’s, hoor. Huisartsen weten vaak 
helemaal niet waar en bij wie ze moe-
ten zijn binnen de gemeente. Terwijl 
persoonlijk contact dé basis is voor 
een warme overdracht van patiënten 
en cliënten.”

AAN DE BAK
Van den Muijsenbergh is ook 
onderzoeker bij expertisecentrum 
gezondheidsverschillen Pharos. Wie 
de website van Pharos bezoekt, moet 
rekening houden met een slap in 
the face. De feiten en cijfers die daar 
worden gepresenteerd, liegen er niet 
om: de gezondheidsverschillen in 
Nederland nemen eerder toe dan 
af. Laagopgeleiden overlijden zeven 

jaar eerder dan hoogopgeleiden en 
leven negentien jaar minder in goed 
ervaren gezondheid; mensen met 
een basisschoolopleiding hebben 
bijvoorbeeld zes keer vaker diabetes 
dan mensen met een hbo- of wo-op-
leiding. 29 procent van de Neder-
landse bevolking is beperkt gezond-
heidsvaardig: voornamelijk ouderen, 
migranten en lager opgeleiden zijn 
niet goed in staat om informatie over 
gezondheid en zorg te vinden, te 
begrijpen en toe te passen. “Daar ligt 
een belangrijke taak voor ons”, zegt 
Van den Muijsenbergh, waarover 
straks meer. Een enorm probleem 
in het kort: je sociaaleconomische 
positie beïnvloedt je gezondheid – en 
niet zo’n beetje ook – en andersom 
heeft je gezondheid veel invloed op 
je opleiding, positie op de arbeids-
markt, inkomen en vermogen. 
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meer dat in Heerlen niet zomaar een 
initiatief wordt geadopteerd dat het in 
Amsterdam goed doet. Succes is een 
kwestie van maatwerk. Je moet iets in 
gang zetten waar mensen op die plek 
op dat moment echt aan toe zijn. Kijk 
daarvoor eens wat er allemaal leeft 
rondom een huisartsenpraktijk of het 
sociaal wijkteam. Welke doelgroepen 
springen eruit? Met welke problemen 
kampen zij? Als je dat weet, kun je op 
zoek naar interventies die elders goed 
werkten. Die stem je dan af op de 
lokale situatie. Blijkt het een succes, 
ga er dan mee door en integreer de 
methode in je bredere aanpak. Voor-
kom dat het een ‘projectje’ wordt.” 

EIGEN SCHULD
Integraal is de eerste sleutel tot een 
succesvolle aanpak, persoonsgericht 
de tweede. Van den Muijsenbergh 
spitst dit toe op de communicatie 
met patiënt en cliënt. “Als profes-
sional moet je kunnen bedenken dat 
wat jij normaal vindt, voor een ander 
misschien helemaal niet normaal 
is. En hoewel het heel moeilijk kan 
zijn om je in een ander te verplaat-
sen, zeker als die allerlei problemen 
heeft die jij zelf niet kent, kun je 
met nieuwsgierigheid een heel eind 
komen. Toon oprechte interesse. 
Oordeel ook niet te veel. Ik kan 
bijvoorbeeld wel denken: wat stom 
dat mijn patiënt niet wil afvallen, 
maar ik bereik meer als ik probeer te 
begrijpen waar dit negatieve gedrag 
vandaan komt. Check ook altijd of de 
ander jóu begrijpt. Misschien praat je 
wel te ingewikkeld.” 
Van den Muijsenbergh kaart ook nog 

het idee van de maakbare samenle-
ving aan. “Dat idee vergroot de ver-
schillen tussen mensen alleen maar. 
Want zeggen we niet nog al te vaak 
over iemand met schulden: eigen 
schuld? En tegen iemand die al een 
hele tijd geen werk heeft dat hij ge-
woon wat beter zijn best moet doen? 
Je bent een sukkel als je je leven niet 
op de rit hebt, lijkt de mentaliteit te 
zijn. En daar komen al die ‘kijk eens 
hoe leuk mijn leven is’-berichten op 
social media nog eens overheen ... 
Dat moet een enorme impact hebben 
op je zelfvertrouwen en weerbaarheid 
als het water je al aan de lippen staat. 
Mensen die worden gediscrimineerd, 
lijden vaak aan chronische stress, een 
hoge bloeddruk en depressie. Zou dit 
niet net zo heftig zijn?”
Alles hangt met alles samen, van het 
een komt het ander en zo arriveren 
we bij de laatste vraag van het ge-
sprek, die Van den Muijsenbergh zelf 
opwerpt. “Stel, je kent een man van 
vijftig die al zijn hele leven bij zijn 
moeder woont – in onze samenleving 
al snel een loser. Op een dag hoor 
je dat zijn moeder is overleden. De 
man blijft alleen achter in hun huis. 
Wat doe je als professional met deze 
informatie? Eén: je legt die naast je 
neer. Twee: je denkt er wat langer 
over na. Waarom woonde deze man 
alleen bij zijn moeder? Kan hij voor 
zichzelf zorgen? Heeft hij hulp? 
Door eens bij hem langs te gaan in 
plaats van eventuele problemen af te 
wachten, is veel leed te voorkomen. 
Maar wie neemt deze rol op zich? De 
huisarts, het wijkteam? We móeten 
hierover met elkaar in gesprek.” *

Gezond in ...

‘Gezond in…’ is een stimule-
ringsprogramma dat gemeen-
ten helpt bij het versterken 
van hun lokale aanpak van 
gezondheidsachterstanden. Het 
programma richt zich op vijf 
sporen: 1) gedrag en vaardighe-
den, 2) de fysieke omgeving, 3) 
de sociale omgeving, 4) preven-
tie en zorg en 5) participatie. 
‘Gezond in...’ wordt uitgevoerd 
door Pharos en Platform31 en 
gefinancierd door het ministerie 
van VWS.
Zie: www.gezondin.nu.

Om sociaaleconomische gezond-
heidsachterstanden aan te pakken, 
moeten ook de diepere oorzaken 
– laaggeletterdheid, eenzaamheid, 
stress door schulden – worden aan-
gepakt. Van Groningen tot Vlissingen 
en van Den Helder tot Maastricht 
worden hiertoe uiteenlopende pro-
jecten opgetuigd (zie kader ‘Gezond 
in …’). Zo kunnen de bewoners van 
twee achterstandswijken in Rotter-
dam elke week aanschuiven voor een 
gezonde warme maaltijd, werkt Den 
Bosch aan een ketenaanpak om over-
gewicht bij kinderen tegen te gaan en 
wil Kampen hulp bieden aan mensen 
met beginnende schulden. Stuk voor 
stuk goedbedoelde initiatieven, maar 
ontstijgen ze het niveau van ‘leuke 
projectjes’? “Bij ‘Gezond in…’ wordt 
goed gekeken naar de duurzaamheid 
van een aanpak. Dat betekent onder 

‘ Je bent een sukkel als je je 
leven niet op de rit hebt, 
lijkt de mentaliteit te zijn’


