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De Raad voor Volksgezondheid &

Samenleving adviseert & inspireert hoe we 

morgen kunnen leven & zorgen. 



Rol voor de RVS

Thema’s van de nieuwe werkagenda:

Verschillen in de samenleving

Een gezonde en sociale leefomgeving

Grenzen aan genezen en verbeteren

Zorgen in een krappe arbeidsmarkt

Schurende stelsels 



Kennis- en Innovatieagenda Life 

Sciences & Health

‘In 2040 zijn de gezondheidsverschillen tussen 
de laagste en hoogste sociaaleconomische 
groepen met 30% afgenomen’.

• Na 30 jaar actief beleid zijn 
gezondheidsverschillen niet kleiner, maar 
eerder groter geworden

Mijn stelling: het huidige beleid richt zich niet op 
de juiste zaken. We moeten op zoek naar 
nieuwe riolering. 

Wat vind jij?



• gericht op individuele leefstijl 

(= medisch perspectief)

• Veronderstelling: meer kennis 

= gedragsverandering

Halen we dit doel als we alleen het huidige 
beleid voortzetten?

wat ook meetelt is waar je 

wordt geboren, opgroeit, 

woont en werkt. 

Ja, maar...



Gezondheidsverschillen zijn ook 

de uitkomst van complexe 

maatschappelijke ongelijkheid. 

Waarom complex?

• Ongelijkheid in onderwijs, 

arbeidsmarkt, bestaanszekerheid, 

huisvesting, leefomgeving en sociale 

relaties staan niet op zichzelf; 

• deze factoren beïnvloeden elkaar vaak 

in negatieve, maar soms ook in 

positieve zin;

• ongelijkheden werken vaak lang door: 

ongezondheid ook een gevolg van 

opeenstapeling van problemen 

gedurende de levensloop. 



“Het is zoals kijken naar de sterren: 

wat we nu waarnemen aan 

gezondheidsverschillen is mede 

het resultaat van beleid dat jaren 

en soms decennia gelden is 

ingezet.”

(vrij vertaald van R. Putnam)



Gezondheidsverschillen 

aanpakken bij de kern:

• Leefomgeving: sociale en gezonde 

leefomgeving niet voor iedereen → 

ongelijkheid stapelt in wijken/buurten

• Bestaans(on)zekerheid: flexibilisering 

arbeid, onzeker inkomen, technisch 

gedetailleerde maar complexe 

voorzieningen

• Onderwijs: diploma-inflatie, prestatiedruk, 

“Zelfde talenten, verschillende uitkomsten”



“De blik op het verleden leert ons dat de 

sociaaleconomische gezondheidsverschillen het sterkst 

verminderden bij een aanpak die de hele samenleving 

betrof, en niet een aanpak gericht op het individu. En dat 

niet zozeer gezondheid, maar de algehele sociale 

bescherming voorop stond.”



Collectieve maatregelen vanuit 

‘welbegrepen eigenbelang’ 

Bijna 1/3 van de Nederlandse bevolking 

leeft in verregaande onzekerheid, en dat 

raakt niet alleen onze gezondheid, maar 

ook: 

• onze maatschappelijke veerkracht

• onze koopkracht

• onze sociale cohesie

...zeker in tijden van corona.



En een handelingsperspectief is 

nodig!

• Niet alleen het individu, maar de 

samenleving als geheel

• Gezondheid is intrinsiek verbonden met 

maatschappelijke gelijkheid

• Daar kunnen we alleen samen wat aan 

doen, de RVS gaat verder op dit thema.

• Wat zijn de prioriteiten volgens jou? 

Samen op zoek naar de riolering van nu!




