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E
lke crisis, ookde coronapan-
demie,werkt als eenmaat-
schappelijk vergrootglas.
Hardnekkige kwesties inde
samenlevingwordenextra
zichtbaar en in zekere zinook

onontkoombaar.
Het is al jarenbekenddat dekansenop

eengezond leven inNederlandniet gelijk
zijn verdeeld.Om ineengoede gezond-
heid te leven engezondoud teworden,
maakthet uitwaar jewoont,welkeoplei-
ding jij en je oudershebben, hoeveel je ver-
dient enof je een sociaal netwerkhebt.

Er is veelwetenschappelijk onderzoek
gedaannaarhet ontstaan en voortbestaan
vandezeongelijke verdeling vangezond-
heid; de stapel beleidsnota’s,maatregelen,
projecten enprogramma’s gericht ophet
terugdringenervan is groot. Totnu toe is er
helaasnogweinig succes geboekt.

Het ziet er zelfs naar uit dat dekloof die-
perwordt en steedsmoeilijker te overbrug-
gen is.DeWetenschappelijkeRaad voor
hetRegeringsbeleid (WRR) constateerde
in2018dat algemenemaatregelen—denk
aangezondheidsvoorlichting, leefstijl-
adviezen, campagnes tegen roken—
weliswaar leiden tot gezondheidswinst,
maar vooral tengoedekomenaandege-
nendie al gezond leven. Algemenemaat-
regelenbereikenniet de groependie in
eenkwetsbarepositie verkeren enweinig
mogelijkhedenhebbenomhun leven te
verbeteren.

De coronapandemie gaat zeker bijdra-
genaaneen verdere verslechtering van
deze situatie. Corona slaat sneller enhar-
der toebijmensendie alweinig (gezond-
heids)reserveshebben.

STRESS
Daar komtbij dat de sluiting van scholen,
winkels, bedrijven endienstendramati-
sche gevolgenheeft voor degenendiehet
al niet breedhadden.De stress diehier-
vanhet gevolg is, leidt tot eenafnamevan
gezondheid.

Vooral inhet primair onderwijs is dit
mechanisme zichtbaar. Als er geen Ipad
is,moederhaar baan verliest, thuis geen
rust en steun is enookhet sociaal netwerk
omdekinderen te stuttenontbreekt, is de

kansheel groot dat deze kinderen vande
radar verdwijnen, of dat zij te veel lesstof
moeten inhalen.De leerkrachten lopen
ophun tandvlees endoener alles aanom
tochgoedonderwijs te verzorgen.

Hetministerie vanOnderwijs, Cultuur
enWetenschap (OC&W)belooft veel geld
voor initiatieven enacties omdeze ach-
terstanden in te lopen.DeOnderwijsin-
spectiewijst er al jarenopdat er veelmeer
gedaanmoetwordenomdie kansenon-
gelijkheid inhet onderwijs aan tepakken.
Dan ishet onbegrijpelijk dat hetministe-
rie vanOC&Wnupasover debrugkomt
met (teweinig) geld.

Het vergrootglas biedt ook een
scherp zicht ophoe verkokerdde aan-
pakwas, ennog steeds is bij de aanpak
vandeze sociale -, economische- en
gezondheidsverschillen.

SAMENHANG NOODZAAK
Dedoordit kabinet geslotenpreventie-
akkoorden richten zichopgezondheids-
bevordering en leefstijl. De aanpak inhet
onderwijs richt zichoponderwijsach-
terstanden.Het advies vande commis-
sie-Borstlap in2020beoogt een totale
hervorming vande spelregels opde ar-
beidsmarkt. Al dezebouwstenen zullen
onvoldoende soelaasbieden voorhet te-
rugdringen vanonaanvaardbare verschil-
len alsweniet de samenhang tussenwerk,
gezondheid, inkomen, onderwijs, enwo-
nen inogenschouwnemen.

Wetenschap toont aandathet juist de
stapeling van factoren is—éngeld, én
werk, én sociaal netwerk, éngezondheid,
énwoonomgeving—dieongelijkheid tus-
sengroepen versterkt en verdiept.

In zijnmeest recente advies stelt de
Raad voorVolksgezondheid enSamenle-
ving (RVS): ‘de achterliggendeongelijk-
heid is veel complexer endezeoverstijgt
vaakde individuelemogelijkhedenomdie
tebeïnvloeden. Zolangwedie complexe
ongelijkheidniet adresseren, zal het te-
rugdringen van verschillen in gezondheid
geen succeshebben’.

Niet alleen is er sprake van eenweinig
vooruitziendeblik en vaneen verkokerde
benadering, de laatste jaren is het ookbon
tonomde verantwoordelijkheidbij debur-

ger te leggen. Erwordt eenmoreel appel
gedaanopburgers omhetheft in eigen
hand tenemenen zorg inde eigennetwer-
ken te organiseren. Langer thuis blijven
wonen,meermantelzorgers inzetten en
zelfredzaamheid zijnhet devies.Degenen
diehet al dedenzullendaarmeedoorgaan.
Degenendiedat niet kunnen—endat zijn
er veel—blijven verweesdachter.

Gezondeten,meerbewegen, niet roken,
goed slapen: het zijn allemaal opdrach-
ten aan ieder vanons als individu.Het
venijn zit inde aannamedat ook iedereen
ditmet eigendiscipline kan. Als hetniet
lukt, heeft niet het beleidmaardepersoon
gefaald.

DeRVS concludeert terechthard en
scherp: ‘zolangde focus gericht blijft op
het individu, zal dehardnekkigheid vande
gezondheidsverschillendiewenukennen
nog lang voortduren’.DeRVS spreekt be-
drijven enoverhedenaanomverantwoor-
delijkheid tenemenenmaatregelen tref-
fen, zoals een suikertaks.

InformateurHermanTjeenkWillink
heeft gezegddathet bij de formatie over de
inhoud zal gaan.Hetwillen verminderen
vandezehardnekkige enongewenste ver-
schillen in gezondheid zal hopelijk hoog
opdeagenda staan.Het is eenkwestie van
de lange adem.

GRATIS ZELFTESTS
Hetdemissionaire kabinet kanwel alvast
met een simpele engerichtemaatregel be-
ginnen: zorg—naarBrits voorbeeld—dat
de coronazelftests gratis beschikbaar zijn
voor iedereen.Dat is ééndrempelminder
voordegenendiehet hardst getroffen zijn.
Enhet vergroot dekansdat ook zij straks
kunnenprofiteren vande langzameher-
opening vande samenleving.

Z O R G

Dit beleidmaakt ongezondemensenniet gezonder
$ Ongelijke
verdeling
gezondheid
door corona
verscherpt

$ Aanpak is te
verkokerd en
bereikt
kwetsbare
groepen te
weinig

$ Integrale
maatregelen,
zoals suikertaks,
direct nodig

Gezond eten,
meerbewegen,
niet roken en
goed slapen.
Het venijn zit
in de aanname
dat iedereen
dit met eigen
discipline kan
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