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De gezondheidsepidemie

Of we het nu willen of niet: anno 2012 worden Neder-
landers gezonder en zieker.1 Niet zomaar gezonder,
evenmin alleen maar zieker, maar gezonder en zieker
tegelijkertijd. Gezonder, want nooit eerder werden we zo
oud als tegenwoordig. Zieker, want nooit eerder waren er
zoveel mensen met een chronische ziekte of op zijn minst
met een of andere diagnose. Meer mensen en meer zieke
mensen. Meer levensjaren en meer ziektejaren. En toch
worden we gezonder. Hoe zit dat eigenlijk?

Gezondheid is net zo’n begrip als schoonheid. ‘‘Beauty’’,
schreef Shakespeare, ‘‘is in the eye of the beholder.’’ Wan-
neer we zomaar aan allerlei Nederlanders gaan vragen wat
gezondheid is, krijgen we de meest uiteenlopende ant-
woorden. Voor de een is gezondheid een accu die je kunt
opladen, voor de ander is het een batterij die langzaam
leegloopt. Maar als we alle reacties van deze beholders op
een rij zetten, komt er toch wel iets van een definitie uit.
Waarschijnlijk geen definitie die in de annalen van de
World Health Organization zal worden bijgeschreven.
Maar dat geeft niet, zolang hij de kern maar raakt en in de
praktijk bruikbaar is. En dan gooit deze omschrijving
hoge ogen, beholders oordeel zelf: gezondheid is lekker in je
vel zitten en in staat zijn om de dingen te doen die je graag
wilt doen.

We worden gezonder, want de levensverwachting stijgt en
de jaren die erbij komen zijn gezond ervaren jaren zonder
beperkingen. En toch worden we ook zieker, want de
levensverwachting zonder ziekte daalt.

Waarom worden we steeds zieker? Vier oorzaken
noemen we hier, twee positieve en twee negatieve. De
eerste oorzaak is dat we steeds beter in staat zijn om
ziekten in een vroeg stadium op te sporen. Dat geldt niet
alleen voor kanker en hart- en vaatziekten, maar ook voor
diabetes. Dit is positief, want door er eerder bij te zijn
kunnen patiënten beter behandeld worden. Meer ziekte,
meer gezondheid. De tweede oorzaak ligt in het verlengde
hiervan. Door effectieve behandeling leven mensen lan-
ger. Wanneer een diabetespatiënt goed is ingesteld, leeft
hij veel langer dan wanneer dat niet zo is. Maar die extra
levensjaren zijn wel jaren met ziekte. Ander voorbeeld:
sinds de jaren zeventig is de sterfte aan hart- en vaat-
ziekten spectaculair gedaald, maar in dezelfde beweging is
het aantal patiënten met chronisch hartfalen spectaculair
gestegen. Door medische successen worden we gezonder
en zieker!

Nu de negatieve kant. De derde oorzaak kent iedereen.
Dagelijks wordt het ons ingewreven: we leven ongezond.
De helft van de Nederlanders is te zwaar, één op de vier
rookt en één op de tien kijkt te vaak en te diep in het

glaasje. De normen voor ongezond gedrag worden aan
alle kanten overschreden, maar de normen voor gezond
gedrag - bewegen, groente en fruit eten - worden door
bijna niemand gehaald. De toename van veel chronische
aandoeningen is mede het gevolg van onze leefstijl. Door
al die nadruk op een gezonde leefstijl hebben we onszelf
aangeleerd om er steeds over na te denken of we met ons
gedrag iets voor onze gezondheid doen of juist niet.
Steeds opnieuw wegen we ons eigen en elkaars gedrag af
tegen maatstaven die soms wel heel streng worden. De
vierde oorzaak is wat ingewikkelder, maar toch ook wel
goed herkenbaar. We sporen niet alleen ziekten eerder op,
maar we labelen mensen ook eerder als iemand met een
ziekte. Neem ADHD, vroeger had niemand daar van ge-
hoord, en tegenwoordig zitten er in iedere schoolklas wel
een paar kinderen met deze stoornis. En dat is ook omdat
dergelijke labels praktische en financiële voordelen bie-
den. Obesitas is ook al een ziekte genoemd, en wat te
denken van prediabetes? Medische en maatschappelijke
ontwikkelingen versterken elkaar, en het zou ons niet
verwonderen wanneer Gezondheid 2.0 ons niet alleen ge-
zonder maar ook zieker zal maken. Het wordt tijd om
oog te krijgen voor de onbedoelde effecten van de ge-
zondheidshype.

Gezonder en zieker. Nog niet zo lang geleden hoorde je
overal de leus ‘van zz naar gg’. Louis Overgoor, huisarts in
Amsterdam en voorman van de succesvolle BigMove be-
weging, kwam er het eerste mee: van ziekte en zorg naar
gezondheid en gedrag. De Raad voor de Volksgezondheid
en Zorg (RVZ) omarmde deze leus en gaf hem extra
bekendheid in rapporten en debatten. En laten we eerlijk
zijn, de boodschap werkt als een magneet. Wie wil dat nu
niet? Ziekte en zorg achter zich laten, lekker in zijn vel
zitten en de dingen doen die hij graag wil doen. En toch,
helaas, hoe krachtig de leus ook is, hij klopt niet helemaal
en zet menigeen op het verkeerde spoor. We worden ge-
zonder én zieker. En de zorg zorgt niet alleen voor zieken
maar gelukkig ook nog steeds voor gezondheid. Hoeveel
gezondheid hebben de cardiologie, de diabeteszorg, de
psychiatrie en alle andere vormen van zorg inmiddels niet
opgeleverd? Het is een illusie dat we ziekte en zorg achter
ons kunnen laten, en wat de zorg betreft moeten we dat
zeker ook niet willen.

En dan gedrag. Willen mensen wel leven voor hun
gezondheid? De quote van Mark Twain heeft anno 2012
nog niets van zijn zeggingskracht verloren: ‘‘The only way
to keep your health is to eat what you don’t want, drink
what you don’t like, and do what you’d rather not... .’’ En
zelfs waar de wil om gezond te leven er wel is, kan de weg
daarheen eindigen in de moerassen van ervaren onmacht
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en gevreesde betutteling. Om nog maar te zwijgen van de
epidemiologische verwarring (‘‘wat is nu eigenlijk ge-
zond?’’) en institutionele verstarring (‘‘wie tilt preventie
van de grond?’’).Veel mensen willen wel afvallen maar ze
krijgen het domweg niet voor elkaar. In iedere roker zit
een stopper, aldus Stivoro in een van haar campagnes,
maar dat is te simpel. Ook dat wist Mark Twain al: ‘‘Gi-
ving up smoking is the easiest thing in the world. I know
because I’ve done it thousands of times.’’

Niet ‘van zz naar gg’ heeft de toekomst, maar ‘van zz en
gg naar mm’. De toekomst krijgt alleen een goede diag-
nose als ziekte en zorg, gezondheid en gedrag worden
benaderd vanuit mens en maatschappij. Waar we nu met
ziektelabels benadrukken wat mensen niet meer kunnen,
moeten we naar een benadering waarin menselijke com-
petenties centraal staan. Gezond zijn is immers kunnen
doen wat je wil doen. En waar mensen anno 2012 nogal
eens worden gezien als een optelsom van de relatieve
risico’s die hun leefstijl met zich meebrengt zal in de
toekomst de gehele mens centraal moeten staan willen
preventie en zorg echt aan hun doel beantwoorden. Ge-
zond zijn is immers ook lekker in je vel zitten. Dat lukt
vervolgens alleen als we rekening houden met de sociale
en fysieke omgeving waarin mensen leven, wonen en
werken. De maatschappij maakt ons namelijk niet alleen
zieker maar ook gezonder. En laten we dan meteen na-
denken over wat we in onze samenleving onder gezond-
heid en ziekte verstaan. Misschien moeten we maar eens
wat labels gaan verwijderen en vanuit een mens- en

competentiegerichte benadering meer de maatschappe-
lijke participatie centraal gaan stellen. Daar wordt ieder-
een - mens en maatschappij - beter van.

Of we het nu willen of niet: ook in de toekomst zullen
Nederlanders gezonder en zieker worden. Maar door van
‘zz en gg’ naar ‘mm’ te gaan kunnen we er voor zorgen
dat Nederland toch beter wordt. Het zou ons niet ver-
wonderen wanneer Volksgezondheid 2.0 daarin een cru-
ciale rol gaat spelen. De congresfolder van het Nederlands
Congres Volksgezondheid (NCVGZ) meldt ambitieus:
‘‘Sociale media kunnen een actievere rol spelen bij het
voorkomen van en omgaan met ziekten. Onder de titel
Volksgezondheid 2.0, wil het NCVGZ 2012 de problemen en
mogelijke kansen onderzoeken voor de toekomst van deze
andere omgang met gezondheid en zorg.’’ Dit biedt onge-
twijfeld ook mogelijkheden om in te springen op de ge-
zondheidsepidemie en wellicht helpt het om de stap te
zetten van zz en gg naar mm!

Wij wensen u een inspirerend congres!

Johan Polder
Sjoerd Kooiker
Fons van der Lucht
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