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• Het landelijk expertisecentrum Pharos ( 70 fte) draagt bij aan het terugdringen van 
grote gezondheidsverschillen. 

• Dat doen wij door, sinds 30 jaar, nationale en internationale kennis te verzamelen, te 
verrijken en te delen (trainingen, scholing, adviseren, stimuleren op niveau van 
uitvoering en van beleid). 

• We doen dat vanuit verschillende invalshoeken met 10 programma’s

Even voorstellen



1. De beste zorg in Europa, maar grote gezondheidsverschillen
gemiddelde uitkomsten zijn goed, maar tussen subgroepen grote 
verschillen

2. De beste zorg, maar niet iedereen ‘past’ die zorg
te weinig aandacht voor differentiatie
(‘het vergeten 6e kwaliteitskenmerk’)

3. De beste zorg, maar niet iedereen telt mee: 
geen inclusief onderzoek

Niet iedereen telt mee  (in de zorg)



Vraag: hoe groot zijn de verschillen eigenlijk



Terugdringen SEGV vraagt om differentiatie
Veel focus op Equality en weinig op Equity

Eén interventie voor iedereen 
om gezonder te worden

Interventie aangepast
naar behoeften en 
mogelijkheden om 
meeste effect te bereiken



Mate van impact op gezondheidsachterstanden



Vraag: hoeveel mensen hebben beperkte 
gezondheidsvaardigheden



(Gezondheids-)zorg en ondersteuning is te ingewikkeld

29 % beperkte gezondheidsvaardigheden

18% laaggeletterd

Meestal ook beperkt “participatievaardig”
(beperkt ‘doe’ vermogen)

Heijmans, A. Brabers & J. Rademakers, Hoe gezondheidsvaardig is Nederland? Factsheet
gezondheidsvaardigheden – Cijfers 2019. Utrecht: Nivel, 2019 
Wrr rapport ‘weten is nog geen doen’2017 

Ik lees nooit folders 
want die zijn zo moeilijk



chronisch ongunstige levensomstandigheden
=> slechte gezondheid

+ beperkte gezondheidsvaardigheden
=> moeite zelfzorg en adequaat gebruik zorg

ZORG IS MINDER EFFECTIEF
LEEFSTIJL INTERVENTIES ZIJN MINDER EFFECTIEF
INTEGRALE AANPAK NOODZAKELIJK



In 164 GIDS 
gemeenten 

samen met GGD
stimuleren 

integraal beleid
SEGV 

€ 140 miljoen
voor 2014-2022

Er gebeurt veel



Beleid

• Nota volksgezondheid
• Nota leefomgeving
• Nota sociaal domein
• Onderwijsnota 

Contractering

• Uitvoeringsplannen
• Aanbesteding
• SRI
• subsidietafels

Stimuleren om aanpak SEGV in de gemeente te borgen

Scholing, training en kennisuitwisseling
- Bestuurders en beleid
- Professionals medisch domein
- Professionals sociaal domein
- Webinars
- Handreikingen en kennisdossiers

Bouwen (lokaal) netwerk
- Bínnen gemeentelijke 

apparaat
- Tussen gemeente en andere 

domeinen
- Tussen inwoners en gemeente
- Kennisinstituten/platforms 



Wat betekent dit voor 
preventie



• Preventie is meer dan leefstijl

• GGD en gemeenten zijn actief op achterliggende factoren, gebruik die kennis en bouw 
hier op voort

• Drie kritische succesfactoren

• Sturen door te differentiëren in uitkomsten en niet met gemiddelden

• Inclusief onderzoek en evaluatie

• Equity vs equality

• (Negen wetenschappelijke principes om terugdringen SEGV duurzaam te borgen)

kijk naar achterliggende oorzaken van 
ongezondheid



VRAGEN?



1. Zet in op een brede, domein overstijgende 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 en inclusieve monitoring en evaluatie

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

De 9 principes van Pharos SEGV
Op basis van onderzoek 100 artikelen


