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Voorkomen kan beter

Op zoek naar nieuwe wegen in de openbare
gezondheidszorg

Rede

Uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar in de Openbare Gezondheidszorg aan de
Universiteit van Tilburg op 15 oktober 2004

door  J.A.M. van Oers





Mijnheer de Rector Magnificus, zeer gewaardeerde toehoorders,

Inleiding

‘Onze buren leven langer’ (De Telegraaf, 22-11-2002), ‘Vrouwen leven steeds ongezonder’
(NRC, 21-11-2002) en ‘Zo halen we de tachtig niet’ (Het Parool, 21-11-2002). Dat waren
een paar van de verontrustende krantenkoppen bij het verschijnen van de laatste
Volksgezondheid Toekomst Verkenning, de VTV, in 2002. Dit vierjaarlijkse overzicht
van het RIVM gaf een niet al te vrolijk stemmend beeld van de huidige gezondheidssi-
tuatie van de Nederlandse bevolking. En om het allemaal nog wat somberder te
maken werd ook nog eens het vooruitzicht geschetst dat het ongezonde gedrag van
nu, tot nog veel méér ongezondheid in de toekomst zal leiden.
Dat betekent voorál niet dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten. Ook dat maak-
te de VTV duidelijk. Er liggen wel degelijk kansen om de ongezonde ontwikkeling van
de afgelopen jaren om te buigen. Een van de belangrijkste kernboodschappen was
dan ook: ‘Investeren in preventie’. Er is nog steeds een aanzienlijke gezondheidswinst te
boeken met preventie, het voorkómen van ziekte en ongemak, vooral via het bevorde-
ren van gezond gedrag (van Oers, 2002). 

En daar ligt een belangrijke vraag: hoe doe je dat, hoe breng je preventie op de beste,
meest effectieve manier in de praktijk? Daar zijn twee dingen voor nodig. Ten eerste is
dat kennis, die gebaseerd is op gedegen wetenschappelijk onderzoek, en tegelijkertijd
goed aansluit bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Ten tweede is dat politieke wil,
politieke bereidheid om de bestaande kennis daadwerkelijk in de praktijk toe te pas-
sen, door de benodigde randvoorwaarden te creëren. Daarover, over het vergaren van
die kennis, en over het overdragen daarvan aan praktijk en beleid, dames en heren,
wil ik u de komende drie kwartier meer gaan vertellen. 

Ik zal eerst in grote lijnen uit de doeken doen hoe het staat met onze gezondheid, wat
belangrijke achterliggende oorzaken zijn van ziekte en ongezondheid, en wat we
daaraan met behulp van preventie zouden kunnen doen. Vervolgens zal ik aangeven
welke problemen er spelen wanneer we preventie in de praktijk willen brengen. Tot
slot zet ik uiteen welke bijdrage de instelling van de leerstoel Openbare Gezondheids-
zorg en de daaraan gekoppelde Academische Werkplaats kan leveren aan de aanpak
van die problemen.
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Hoe staat het met onze gezondheid?

We leven steeds langer 

In het jaar 2000 was in Nederland de levensverwachting bij geboorte voor mannen
75,5 jaar en voor vrouwen 80,6 jaar (tabel 1). Dat is een enorm verschil met honderd
jaar geleden. In 1900 was de gemiddelde levensverwachting voor mannen zo’n 48
jaar, voor vrouwen ongeveer 51 jaar (figuur 1). Geert Mak schreef in zijn boek
‘De eeuw van mijn vader’ over gezondheid in die periode: 

‘In het Nederland van de belle époque overleed iedere drie kwartier iemand aan
tuberculose. Het overgrote deel van de bevolking haalde nauwelijks de vijftig.
Een dertiger begon zich zorgen te maken over ouderdom, een veertiger was
versleten en afgeleefd’ (Mak, p44).

Die enorme stijging in levensverwachting in de afgelopen eeuw is voor een belangrijk
deel te danken aan denkers en vooral doeners in de openbare gezondheidszorg.
Onder aanvoering van de ‘hygiënisten’ werd in de eerste helft van de 20e eeuw de
aanleg van riolering, goede drinkwatervoorziening en fatsoenlijke huisvesting enorm
gestimuleerd (Houwaart, 1989). In de tweede helft van de 20e eeuw neemt daarnaast
ook het belang van medische zorg langzaam maar zeker toe, en hebben vaccinatie en
antibiotica vele gezonde levensjaren opgeleverd. Uiteraard heeft ook de toegenomen
welvaart flink bijgedragen, onder andere door betere arbeidsomstandigheden, betere
voeding en een uitgebreid stelsel van gezondheidsbescherming.

VOORKOMEN KAN BETER OP ZOEK NAAR NIEUWE WEGEN IN DE OPENBARE GEZONDHEIDSZORG

6

Tabel 1: Levensverwachting en gezonde levensverwachting van de Nederlandse bevolking in 2000 bij geboor-
te (Bronnen: van Herten et al., 2002; Mulder et al., 2002; van Oers, 2002; Perenboom et al., 2002).

Mannen Vrouwen

Totale levensverwachting 75,5 80,6
Gezonde levensverwachting:
• Levensverwachting in goed ervaren gezondheid 61,3 60,8
• Levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen 70,2 70,6
• Levensverwachting in goede geestelijke gezondheid 67,4 68,1

Figuur 1: Trends in levensverwachting van mannen en vrouwen in Nederland in de periode
1860-2000 (Bron: CBS-Statline, 2004).
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Kijken we wat meer in detail naar de afgelopen twee decennia, dan zien we dat tussen
1980 en 2000 de levensverwachting voor mannen is toegenomen met 3,1 jaar en voor
vrouwen met 1,4 jaar (tabel 2). 
De stijgende levensverwachting bij de mannen in deze periode hangt vooral samen
met de dalende sterfte aan coronaire hartziekten, beroerte en longkanker, drie
belangrijke doodsoorzaken. Bij de vrouwen stagneert sinds eind jaren tachtig de toe-
name in de levensverwachting. Een belangrijk deel van deze ontwikkeling in levens-
verwachting laat zich verklaren door veranderingen in ongezond gedrag. Zo is vanaf
de jaren vijftig onder de mannen het percentage rokers gedaald van 90% tot zo’n 35%,
en dat heeft zich onder meer vertaald in een dalende sterfte aan longkanker. Ook de
stagnerende levensverwachting bij de vrouwen wordt voor een belangrijk deel ver-
klaard door het roken. Doordat een toenemend aantal vrouwen in de afgelopen jaren
is gaan roken, is de sterfte aan longkanker en COPD onder vrouwen gestegen. Ik kom
hier later nog op terug. 

We leven steeds langer in goede gezondheid

Een belangrijke vraag bij die toenemende levensverwachting is natuurlijk of de jaren
die we erbij krijgen ook gezonde jaren zijn, of dat het toch vooral extra jaren vol ziek-
te en gebrek zijn. Daarom kijken we ook naar de gezónde levensverwachting, het aan-
tal jaren dat in goede gezondheid wordt doorgebracht. Daar kun je op verschillende
manieren naar kijken, maar de conclusie is telkens dat de gezonde levensverwachting
voor mannen en vrouwen nagenoeg gelijk is. Zo is de levensverwachting in als goed
ervaren gezondheid (gebaseerd op het eigen oordeel over gezondheid) voor mannen
61,3 jaar en voor vrouwen 60,8 jaar (tabel 1). Dit ontloopt elkaar niet veel, maar het
betekent wel dat vrouwen bijna 20 jaar in minder goede gezondheid leven en man-
nen ‘slechts’ 14 jaar. 
We zien bovendien bij de mannen dat de toename van de totale levensverwachting
gepaard gaat met een toename van de gezonde levensverwachting (tabel 2). De toena-
me van de levensverwachting in goed ervaren gezondheid en in goede geestelijke
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Tabel 2: Veranderinga in levensverwachting en gezonde levensverwachting van de Nederlandse bevolking (in
jaren), in de periode 1980-2000 (Bronnen: van Herten et al., 2002; Mulder et al., 2002; van Oers, 2002;
Perenboom et al., 2002).

Mannen Vrouwen

Verandering in totale levensverwachting:
• Van 1980-2000 +3,1 +1,4
• Van 1983-2000 b +2,7 +1,1
• Van 1989-2000 c +1,8 +0,6
Verandering in gezonde levensverwachting:
• In goed ervaren gezondheid van 1983-2000 +2,4 -1,2
• Zonder lichamelijke beperkingen van 1989-2000 +5,8 +5,5
• In goede geestelijke gezondheid 1989-2000 +1,9 +2,8

a) de veranderingen zijn gebaseerd op regressiecoëfficiënten en zijn allemaal statistisch significant. 
b) in 1983 is ervaren gezondheid voor het eerst gemeten.
c) in 1989 zijn lichamelijke beperkingen en geestelijke gezondheid voor het eerst gemeten.

 



gezondheid is ongeveer even groot als de toename van de totale levensverwachting.
De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen neemt zelfs meer toe dan de
levensverwachting. 
Bij de vrouwen zien we dat de levensverwachting in goed ervaren gezondheid
afneemt, terwijl de levensverwachting in geestelijke gezondheid en met name de
levensverwachting zonder beperkingen toenemen (Perenboom et al., 2002).
De levensjaren die we erbij krijgen zijn dus overwegend gezonde levensjaren.

Toch zakt Nederland af naar de Europese middenmoot

Ook al stijgt onze levensverwachting, binnen de EU raakt Nederland achterop. Bij
mannen neemt de levensverwachting minder snel toe dan in de meeste EU-landen, bij
vrouwen zien we de laatste tien jaar zelfs een stagnatie. Die stagnatie is zodanig dat
we nu onder het EU-gemiddelde zijn uitgekomen. Alleen in Denemarken zien we in
de afgelopen jaren een zelfde ongunstige ontwikkeling (figuur 2). 
Zoals ik daarnet al aangaf, kan een belangrijk deel van de ongunstige trend bij vrou-
wen worden toegeschreven aan sterfte door ziekten die verband houden met roken.
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Figuur 2: Trends in levensverwachting van mannen en vrouwen in enkele EU-landen in de
periode 1970-2000. Naast Nederland en het EU-gemiddelde (EU-15) zijn de meest gunstige en
ongunstige landen afgebeeld (Bron: WHO-HFA, 2002).



Zo steeg de sterfte aan longkanker onder Nederlandse vrouwen in de periode 1980-
1993 ruim 85%, de sterkste stijging binnen Europa (La Vecchia et al., 1998). Onder
Nederlandse vrouwen komt longkanker nu dan ook vaker voor dan gemiddeld in
Europa. Ook de sterfte aan COPD, een chronische longziekte die grotendeels door
roken wordt veroorzaakt, is bij Nederlandse vrouwen hoger dan in andere Europese
landen (van der Wilk et al., 2001).

Bovendien is gezondheid ongelijk verdeeld in Nederland

Niet alleen binnen Europa, maar ook binnen Nederland zijn er geografische verschil-
len in gezondheid. Zo is de levensverwachting relatief laag in Zuid-Limburg, Noord-
oost-Nederland en de grote steden. Mensen in Zeeland en enkele regio’s in het westen
worden gemiddeld het oudst. Deze verschillen in levensverwachting tussen GGD-
regio’s zijn maximaal 3,2 jaar voor mannen en 2,5 jaar voor vrouwen (figuur 3). De
regionale verschillen in gezonde levensverwachting (op basis van ervaren gezond-
heid) lopen op tot bijna tien jaar (Mulder et al., 2002). En het zijn wederom de mensen
in de grote steden, Zuid-Limburg en Noordoost-Nederland die de minste gezonde
jaren hebben (figuur 4). Niet alleen gezondheid, maar ook ongezond gedrag is onge-
lijk verdeeld in Nederland. Zo varieert het percentage rokers (gecorrigeerd voor leef-
tijd en geslacht) per regio van 29% tot 37% (figuur 5). Behalve in Groningen en Zuid-
Limburg is het percentage rokers in de grote steden hoger. Deze spreiding vertoont
flinke overeenstemming met de verdeling van sociaal-economische status in Neder-
land (figuur 6).
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Figuur 3: Regionale spreiding van levensverwachting in de periode 1995-1999, per GGD-regio
(Bron: CBS; gegevens bewerkt door TNO-PG).
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zie van Oers, 2002).
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Figuur 5: Regionale spreiding van rokers onder de bevolking van 12 jaar en ouder in de periode
2001-2003, per GGD-regio (Bron: CBS-POLS, gegevens bewerkt door RIVM).

  



Als we weer gedetailleerder gaan kijken, zien we dat er binnen de steden ook aan-
zienlijke verschillen bestaan tussen buurten (figuur 7). Dat is overigens geen nieuw
verschijnsel: al in de 19e eeuw werd door verschillende onderzoekers in Rotterdam en
Amsterdam geconstateerd dat er aanzienlijke sterfteverschillen tussen buurten
bestonden, en ook in 20e eeuw zijn buurtverschillen regelmatig onderwerp van stu-
die geweest (Ballot, 1873; Sajet en van Gelderen, 1916; van der Maas et al, 1987; van Oers,
1993, 1997; van der Lucht en Verkleij, 2001). 
Het beeld dat uit al deze studies naar voren komt is dat er sprake is van een opeensta-
peling van diverse problemen in bepaalde wijken. We zien dat de aanzienlijk slechte-
re gezondheid in achterstandsbuurten vaak gepaard gaat met een ongunstige kwali-
teit van de sociale en fysieke omgeving (zoals hoge werkloosheid, en verpauperde
woningen), in combinatie met een ongezonde leefstijl. Die opeenstapeling van pro-
blemen duidt er enerzijds op dat sociaal-economische achterstand tot gezondheids-
problemen kan leiden. Anderzijds spelen hierbij ook selectie-processen een rol: de
jonge, hoogopgeleide en welgestelde gezinnen zijn de afgelopen decennia wegge-
trokken uit de oude centrumbuurten naar de nieuwbouwwijken aan de rand van de
stad. Die leeggevallen plekken zijn in de loop der jaren opgevuld door sociaal-econo-
misch zwakkeren. 
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Figuur 6: Regionale spreiding van sociaal-economische status in 1998 (opleiding, beroep en
inkomen) (Bron: Wegener; gegevens bewerkt door SCP).
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Figuur 7: Gestandaardiseerde sterfte van 0 tot 65 jaar per buurt, in Tilburg, Rotterdam, Breda
en Den Bosch, in de periode 1995-1997 (Bron: CBS; gegevens bewerkt door RIVM).

  



Hart- en vaatziekten, longziekten en psychische problemen
zijn de belangrijkste ziekten

Ik ga nog even wat dieper in op de vraag welke ziekten en aandoeningen in belangrij-
ke mate verantwoordelijk zijn voor de jaren die men in ongezondheid doorbrengt.
Door in kaart te brengen welke ziekten en aandoeningen vooral onze ongezondheid
veroorzaken, worden ook aangrijpingspunten zichtbaar voor preventie.
We kunnen dat doen door de sterftecijfers nader te bekijken. In 2000 overleden er in
Nederland in totaal ruim 140.000 mensen. Hart- en vaatziekten en longziekten vullen
de topvijf van grootste doodsoorzaken (tabel 3). De meeste mannen stierven aan coro-
naire hartziekten (9.900 doden) en longkanker (6.300 doden), de meeste vrouwen aan
coronaire hartziekten (7.500 doden) en beroerte (7.200 doden).
Sommige ziekten leiden niet direct tot sterfte, maar hebben wel vérstrekkende gevol-
gen voor de kwaliteit van leven van mensen. Stellen we vanuit die invalshoek een top-
vijf samen, dan zien we dat vooral psychische stoornissen, coronaire hartziekten en
COPD gaan gepaard met veel verlies in kwaliteit van leven (tabel 3). Tot slot kunnen
we ook sterfte en verlies aan kwaliteit van leven combineren in één cijfer, zodat we
per ziekte de totale ziektelast in de bevolking in beeld kunnen brengen. Een maat
daarvoor is de DALY (Disability-Adjusted Life-Years), waarin jaren verloren door sterfte
worden gecombineerd met voor ernst gewogen ziektejaren. De topvijf op basis van
DALY’s bestaat uit coronaire hartziekten, angststoornissen, beroerte, COPD en alcohol-
afhankelijkheid (tabel 3). 
We kunnen dus op verschillende manieren kijken naar wat de belangrijkste ziekten
zijn, maar hoe we dat ook doen, het beeld wat naar voren komt is duidelijk. Het zijn
ziekten die sterk samenhangen met ongezond gedrag, en dus ziekten die met preven-
tie te beïnvloeden zijn.
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Tabel.3: De belangrijkste ziekten en aandoeningen in Nederland in 2000, naar sterfte,verlies in kwaliteit van
leven, en DALY’s (Disability-Adjusted Life-Years) (Bron: van Oers, 2002). 

Rang-orde Doodsoorzaak met Meeste verlies in Hoogste verlies aan
meeste sterfte kwaliteit van leven DALY’s

1 Coronaire hartziekten Angst-stoornissen Coronaire hartziekten
2 Beroerte Depressie Angst-stoornissen
3 Longkanker Coronaire hartziekten Beroerte
4 Longontsteking Alcohol-afhankelijkheid COPD
5 COPD COPD Alcohol-afhankelijkheid

          



Kunnen we wat doen aan de ongezondheid
in Nederland?

Vooral ongunstige ontwikkelingen in gedrag

In Nederland is bijna over de hele linie sprake van ongunstige ontwikkelingen in leef-
stijl en daarmee samenhangende persoonskenmerken als overgewicht en verhoogde
bloeddruk. Ongeveer één op de drie Nederlanders rookt. We eten teveel, en ons voe-
dingspatroon staat ver af van de aanbevolen gezonde voeding. Minder dan 25% van de
bevolking eet voldoende groente en fruit, en slechts 5% van de mensen gebruikt voe-
ding met de aanbevolen samenstelling aan vetzuren. Meer dan de helft van de Neder-
landers is onvoldoende lichamelijk actief, en ongeveer één op de tien vrijt onveilig
(tabel 4). De daling in het roken stagneert, we bewegen steeds minder, en eten steeds
minder groenten en fruit. Alleen de consumptie van het ongezonde verzadigd vet en
transvetzuur zijn de afgelopen jaren gedaald. Deze daling in verzadigd vetconsumptie
is overigens behalve aan gezondere eetgewoonten vooral te danken aan de voedings-
industrie die in veel producten de verzadigde vetten steeds meer heeft vervangen
door plantaardige onverzadigde vetten (van Oers, 2002; Van Kreijl en Knaap, 2004).  
Momenteel komt bij 55% van de mannen en 45% van de vrouwen overgewicht voor (QI
≥ 25), en inmiddels heeft ongeveer één op de tien mannen en vrouwen te maken met
ernstig overgewicht (QI ≥ 30). Deze percentages zijn de afgelopen 25 jaar verdubbeld
(van Kreijl en Knaap, 2004).
Vooral onder jongeren zijn de trends zorgwekkend als het gaat om roken, overmatig
alcoholgebruik, te lage consumptie van groente en fruit en een tekort aan beweging.
Ernstig overgewicht komt steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor (Fredriks et
al., 2000) (figuur 8). Met name zij ‘investeren’ stevig in toekomstige ongezondheid. 
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Figuur 8: Prevalentie van overgewicht bij Nederlandse jongens en meisjes naar leeftijd (Bron:
Fredriks et al., 2000; gegevens bewerkt door RIVM).

         



Ongezond gedrag draagt in belangrijke mate bij aan
ongezondheid

Dit ongezonde gedrag veroorzaakt veel gezondheidsverlies. De belangrijkste aan
sterfte gerelateerde gedragsfactoren zijn roken (circa 12% van de jaarlijkse sterfte,
ongeveer 16.000 personen, is hieraan gerelateerd), een ongunstig voedingspatroon
(teveel verzadigd vet en transvetzuur, te weinig vis, groente en fruit, 10%), onvoldoen-
de beweging (6%), hoge bloeddruk (6%) en ernstig overgewicht (5%) (tabel 5). Coronai-
re hartziekten, beroerte, COPD en longkanker zijn de belangrijkste hiermee samen-
hangende doodsoorzaken.
Uitgedrukt in DALY’s, dus wanneer we sterfte en verlies aan kwaliteit van leven com-
bineren, veroorzaakt roken het meeste gezondheidsverlies (16%), gevolgd door
een ongunstig voedingspatroon (11%) en ernstig overgewicht (10%) (tabel 5). Er zijn
overigens grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo kan bijna 20% van de
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Tabel 4: Leefstijlfactoren en persoonskenmerken in Nederland: huidige situatie (peiljaar) en trends (periode)
(Bronnen: van Oers, 2002; van Kreijl en Knaap, 2004).

Determinant Prevalentie Trend
Man Vrouw

Roken (≥ 15 jaar) (2002) (huidige rokers) 34% 28% Ongunstig, daling stagneert 
(1980-2002)

Lichamelijke inactiviteit (2001) (norm-actief) 56% 54% Constant (1998-2001)

Overmatig alcoholgebruik  (1997) (drie of meer 14% 2% Ongunstig, lichte stijging bij
glazen per dag) mannen (1987-1995)

Sexueel gedrag (15- tot 35-jarigen) (2001) 
(condoomgebruik)
• soms 24% 42% Geen duidelijke trend
• nooit 16% 8%

Onvoldoende groente (1998) (< 200 gram/dag) 78% 80% Ongunstig, lichte stijging 
(1988-1998)

Onvoldoende fruit(sap) (1998) (< 200 gram/dag) 76% 68% Ongunstig, lichte stijging 
(1988-1998)

Teveel verzadigd vet (1998) (> 10 energieprocenten) 92% 92% Gunstig, lichte daling 
(1988-1998)

Overgewicht (1998 t/m 2000) Ongunstig (1987-1997)
• totaal (Quetelet Index ≥ 25) 55% 45% • stijging
• ernstig (Quetelet Index ≥ 30) 10% 12% • stijging

Verhoogd totaal cholesterol (1998 t/m 2000) 14% 11% Gunstig, sterke daling
(≥ 6,5 mmol/l) (1987-1997)

Verlaagd HDL-cholesterol (1998 t/m 2000) 19% 4% Constant (1987-1997)
(≥ 0,9 mmol/l)

Verhoogde bloeddruk (1998 t/m 2000) 13% 12% Ongunstig voor mannen, lichte
(> 160/ 95 mmHg) stijging; constant bij vrouwen

(1987-1997)

      



totale ziektelast bij mannen toegeschreven worden aan roken, tegenover 10% bij
vrouwen. 

Het is kortom duidelijk dat ongezond gedrag voor veel gezondheidsverlies zorgt. Er is
daarom dus nog aanzienlijke ruimte om gezondheidswinst te behalen, en die winst
kan geboekt worden door de inzet van preventie.

Wat kan preventie voor onze gezondheid betekenen?

Ongezond gedrag is de grootste uitdaging voor preventie 

Met preventie in de ruimste zin is in het verleden veel gezondheid gewonnen: zeker
een verdubbeling van de levensverwachting sinds 1850. Dat infectieziekten niet meer
bij de belangrijkste ziekten en aandoeningen horen, is te danken aan een continue
inspanning. Veilig drinkwater, riolering, afvalverwijdering, vaccinatie en regelgeving
op uiteenlopende terreinen (voeding, verkeer, werken, wonen, milieu, recreëren)
voorkwamen en voorkomen veel gezondheidsschade, hoewel dat vaak moeilijk te
kwantificeren is. De ruimte ligt nu vooral bij het bevorderen van gezond gedrag.
De praktijk laat echter zien dat blijvende gedragsverandering een moeilijke opgave is.
Weliswaar hebben we momenteel te maken met enige economische tegenwind, de
huidige neoliberale samenleving wordt sterker dan ooit gekenmerkt door een alles-
overheersend consumentisme. De bescheiden gebudgetteerde gezondheidsvoorlich-
ting moet het daarin opnemen tegen het bedrijfsleven dat met megareclamebudget-
ten slecht één boodschap lijkt te prediken: ‘gij zult genieten, het liefst ongebreideld’.
Daarnaast lijken de mensen steeds minder bereikbaar te worden voor de preventie-
boodschap. De Nederlandse burger is mondiger, zelfredzamer en individualistischer
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Tabel 5: Bijdrage (in procenten) van acht belangrijke determinanten aan de sterfte en ziektelast (DALY) a

(Bronnen: van Oers, 2002; van Kreijl en Knaap, 2004). 

Sterfte Ziektelast in DALY’s

Roken 12 16
Voeding: teveel verzadigd vet 1 1
Voeding: teveel transvetzuur 1 1
Voeding: te weinig vis 3 4
Voeding: te weing fruit 4 4
Voeding: te weinig groenten en fruit 2 2
Lichamelijke inactiviteit 6 7
Overmatig alcoholgebruik b 1 1

Verhoogde systolische bloeddruk 6 6
Ernstig overgewicht 5 10
Verhoogd totaal serum-cholesterol 2 3

a) percentage van de sterfte en ziektelast (in DALY’s)  heeft alleen betrekking op de 53 voor VTV geselecteer-
de ziekten. Voor verdere toelichting: zie van Oers, 2002 en van Kreijl en Knaap, 2004.

b) exclusief ongevallen.

       



dan ooit. Enerzijds eist de burger maximale veiligheid van de overheid, anderzijds
accepteert men steeds minder overheidsbeperkingen om zelf aanzienlijke gezond-
heidsrisico’s te nemen. Bovendien worden die gezondheidsrisico’s door het publiek
vaak verschillend beleefd. Zo mocht ik een aantal jaar geleden tegenover driehonderd
verontruste buurtbewoners uitleggen dat er op dat moment geen sprake was van een
aantoonbaar verhoogde sterfte in hun buurt, en dat de mogelijke bodemverontreini-
ging in hun buurt niet de oorzaak kon zijn van een aantal kort na elkaar voorvallende
sterfgevallen aan kanker. In een emotionele bijeenkomst eiste men toen van het
lokaal bestuur dat alles letterlijk tot in de bodem werd uitgezocht, zodat met 100%
zekerheid kon worden vastgesteld dat zij geen enkel risico liepen. Dit gesprek met de
buurtbewoners vond plaats in een zaal, waar door velen stevig gerookt werd, en die
dus blauw stond van de rook (van Oers et al, 1991). 
Tot slot staat de politieke realiteit een succesvolle preventiepraktijk regelmatig danig
in de weg. Het succes van gezondheidsbevordering staat of valt bij een lange adem,
bij continuïteit. Preventie vergt een lange termijn visie, duurzaam volgehouden aan-
dacht  en langdurige investering. De winst bij preventie betaalt zich pas later in de tijd
uit, vaak pas na tientallen jaren, en dan ook nog eens sluipenderwijs. Een enkel recla-
mespotje op TV over roken zet geen zoden aan de dijk, maar veertig jaar lang min of
meer intensief volgehouden antirook-beleid heeft bij de mannen geleid tot een daling
van 90% rokers in de jaren vijftig tot 35% rokers op dit moment. Dat levert een gezond-
heidswinst op die met allerlei medisch-technische spektakelstukken nooit zal worden
geëvenaard. Overigens vertoonde het roken bij vrouwen vanaf de jaren zestig juist
een sterke stijging, die vooral wordt toegeschreven aan de toegenomen emancipatie.
Het maakt duidelijk dat het succes van gezondheidsbevordering ook kan afhangen
van grote sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Echter, in een politieke omge-
ving waar vooral korte termijn successen en korte termijn besparingen tellen, en waar
de waan van de dag regeert, delft preventie gemakkelijk het onderspit.

Gezondheidsbevordering heeft wel degelijk toekomst

Ondanks deze belemmeringen is er inmiddels wel degelijk zicht op een aantal belang-
rijke voorwaarden die bijdragen aan een succesvolle gezondheidsbevordering (van
Oers, 2002). 
Preventie moet op maat gesneden zijn om de doelgroep te bereiken. Zo worden
allochtonen het best bereikt als men aansluit bij de eigen taal en cultuur. Jongeren
vereisen een benadering die aansluit bij hun eigen, dynamische leefwereld, die hen
voldoende keuzevrijheid geeft. De mogelijkheden die internet biedt lijken hierbij
veelbelovend. Steeds beter kan individueel maatwerk geleverd worden, waarbij de
voorlichting precies op de individuele behoefte wordt afgestemd.
Verder gaat een moderne aanpak van preventie uit van een stimulerende omgeving
en een geïntegreerde benadering binnen bestaande ‘settings’, zoals op school, in de
eerstelijnszorg, op de werkplek en in de wijk, in plaats van nadruk op onpersoonlijke
gedragsbeïnvloeding alleen. Interventies moeten dus niet alleen de mensen persoon-
lijk aanspreken op hun gedrag, maar ook de fysieke en sociale omgeving moeten
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zodanig wijzigen dat dit gedrag wordt ondersteund. Feitelijke voorlichting, prijsprik-
kels, helderheid over ‘gezonde’ en ‘ongezonde’ producten, de inrichting van de werk-
plek en van de bebouwde omgeving kunnen de burger tot gezonde keuzes verleiden
of ongezond gedrag ontmoedigen. Gezond gedrag krijgt daarmee een duidelijke
plaats binnen het gehele sociaal-culturele leven, op school, bij sport en recreatie, op
het werk, in de wijk en in het verkeer (IUHPE, 1999). 
Een mooi voorbeeld van een dergelijke aanpak is het project ‘Hartslag Limburg’. In dit
grootschalige samenwerkingsproject wordt op vele fronten tegelijk gewerkt aan de
preventie van hart- en vaatziekten. GGD, huisartsen en cardiologen werken samen bij
de opsporing van mensen met een verhoogd risico op hart en vaatziekten. Tegelijker-
tijd worden in de buurt voedingsparty’s, supermarktrondleidingen en leefstijllezin-
gen georganiseerd, en worden allerlei activiteiten georganiseerd om buurtbewoners
gezonder te laten leven. De eerste evaluatie, vijf jaar na de start van het project, laat
zien dat het werkt. Risicofactoren van hart en vaatziekten vertonen een gunstiger
trend dan elders (Ruland et al., 2001; Schuit et al., in voorbereiding).

Sluiten onderzoek, beleid en praktijk van preventie
goed op elkaar aan?

Uitvoering van de openbare gezondheidszorg kan beter

De uitvoering van de openbare gezondheidszorg is in Nederland voor een belangrijk
deel op gemeentelijk niveau georganiseerd. De spil van de openbare gezondheidszorg
wordt gevormd door gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD-en), die door gemeen-
ten worden aangestuurd (WCPV, 1990). De decentrale wijze waarop in Nederland de
openbare gezondheidszorg is georganiseerd, heeft echter als nadeel dat de broodno-
dige kennisuitwisseling tussen wetenschap, beleid en praktijk niet optimaal verloopt.
Kennis over preventie vindt slechts moeizaam zijn weg van de universiteit naar prak-
tijk en beleid. Interventies die in de ene gemeente zijn ontwikkeld en onderzocht,
worden slechts mondjesmaat overgenomen door andere gemeenten of GGD-en. Zo is
bijvoorbeeld de situatie ontstaan dat, afhankelijk van de gemeente, jongeren wel of
niet effectief worden voorgelicht over belangrijke zaken als roken, voedinggewoon-
ten of alcohol- en druggebruik. En het heeft er ook toe geleid dat vragen vanuit het
lokaal beleid over de openbare gezondheidszorg, lang niet altijd adequaat worden
opgepakt door de wetenschap. Dat heeft niet alleen te maken met het ontbreken van
een centrale, landelijke aansturing van de openbare gezondheidszorg, het heeft ook
te maken met een slecht ontwikkelde kennisinfrastructuur. Er is nog te weinig struc-
tureel contact tussen onderzoeksinstellingen en uitvoerende organisaties. Het uitwis-
selen en overdragen van kennis over bewezen effectieve interventies en best practices
verloopt daardoor niet goed. Die uitwisseling tussen praktijkwerkers en beleidsma-
kers op lokaal niveau, en tussen lokale praktijk en de wetenschap zou veel vlotter en
beter kunnen. 
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Nederland is daarin overigens niet uniek: een Europese studie laat zien dat ook in
andere landen de implementatie dikwijls teleurstellend is (ECAHI, 2001). Willen we
echter de stagnerende levensverwachting doorbreken, dan is een betere aansluiting
tussen wetenschap, beleid en regionale praktijk nodig. Dat is ook een van de conclu-
sies van het in 2003 verschenen RGO-advies ‘kennisinfrastructuur public health’ (RGO,
2003). 

Welke bijdrage kan de leerstoel Openbare
Gezondheidszorg leveren?

De Academische Werkplaats Openbare Gezondheidszorg

Met die conclusie uit het RGO-advies ben ik aangekomen bij de plannen die we hier in
Tilburg hebben. We moeten op zoek naar nieuwe wegen om de hierboven geschetste
kloof tussen wetenschap, praktijk en beleid te overbruggen. Aan die nieuwe wegen
gaan we werken vanuit een academische werkplaats Openbare Gezondheidszorg.
Academische werkplaatsen zijn een reeds lang beproefde wijze om onderzoekers en
praktijkwerkers structureel meer met elkaar te laten samenwerken. Academische zie-
kenhuizen zijn hiervan een goed voorbeeld. Binnen het onderzoeksprogramma
TRANZO van de Universiteit van Tilburg wordt inmiddels in  verschillende academi-
sche werkplaatsen samengewerkt met regionale zorgverleners (Garretsen, 2001;
TRANZO, 2003). De academische werkplaats Openbare Gezondheidszorg is er één van.
Het is een structurele samenwerking tussen TRANZO, de GGD-Hart voor Brabant, de
GGD-West Brabant en het RIVM. In de praktijk betekent dat, dat onderzoekers uit alle
vier genoemde instellingen hun krachten gebundeld hebben, om gezamenlijk, als
één organisatie te werken aan vraagstukken uit de openbare gezondheidszorg. 

Voorkomen kan beter: langs drie lijnen aan de slag

Het doel van de academische werkplaats is om de geconstateerde kloof tussen onder-
zoek en praktijk op het terrein van de openbare gezondheidszorg te overbruggen.
Door middel van wetenschappelijk onderzoek willen we antwoorden zoeken op vra-
gen waar de GGD-praktijk mee geconfronteerd wordt. Door de werkplaatsconstructie
zijn we beter dan voorheen in staat juist de praktijkvragen boven tafel te krijgen, en
daarop een bruikbaar antwoord te zoeken. De kennis die dat oplevert komt natuurlijk
ten goede aan de participerende GGD-en, maar zal vaak ook verder reiken, meer
generalistisch van aard zijn, en daarmee bijdragen aan het vergroten van de weten-
schappelijke kennisbasis in de openbare gezondheidszorg in het algemeen. Langs drie
lijnen willen we aan deze doelstelling gaan werken. 
De eerste lijn betreft de ‘Versterking van evidence-based werken binnen de collectieve pre-
ventie’. Het gaat hierbij om het opzetten en uitvoeren van evaluatie-onderzoek rond
bestaande preventieve interventies (proces- en effectevaluaties), maar ook om onder-
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zoek rond de ontwikkeling en proefimplementatie van nieuwe interventies. De
behoefte aan dit soort onderzoek is groot, vanwege de toegenomen nadruk op evi-
dence-based werken, en de toenemende behoefte aan inzicht in de (kosten)effectivi-
teit van interventies. Als voorbeeld wil ik hier het evaluatie-onderzoek met betrekking
tot de aanpak van obesitas noemen, waarmee we onlangs in de academische werk-
plaats begonnen zijn. In dit project wordt samengewerkt met een regionale zorgver-
zekeraar. Mensen met ernstig overgewicht wordt een 15 maanden durend program-
ma aangeboden dat gericht is op gewichtsvermindering door een duurzame
verandering in het eetgedrag. Een team van diëtisten, fysiotherapeuten en artsen
zorgt hierbij voor de begeleiding. De onderzoeksvragen zijn natuurlijk of het werkt,
maar ook hoe je het in de praktijk moet opzetten om ook mensen uit de laagste soci-
aal-economische groepen hieraan deel te kunnen laten nemen.     
De tweede lijn betreft de ‘Versterking van evidence-based beleidsontwikkeling’. De GGD
heeft als belangrijke taak het in kaart brengen van de gezondheidssituatie in de regio,
om daarmee de wethouders te ondersteunen bij het maken van lokale beleidskeuzen,
en bij de evaluatie van het gevoerde lokale beleid. Tot op heden is een dergelijke ana-
lyse van de lokale gezondheidssituatie per GGD-regio verschillend in aard, omvang en
kwaliteit. Vergelijken met de landelijke situatie of met andere regio’s is daardoor niet
goed mogelijk. Daarom wordt binnen deze lijn gestart met de ontwikkeling van een
regionale variant van de nationale VTV. Hiermee wordt beoogd de onderlinge verge-
lijkbaarheid van de gezondheidssituatie te verbeteren, waardoor een effectief, eviden-
ce-based volksgezondheidsbeleid, ook op lokaal niveau, beter mogelijk wordt. 
De derde lijn betreft de ‘Versterking van de professionele kwaliteit in de openbare
gezondheidszorg’. Hieraan willen we invulling geven door het actief overdragen van
wetenschappelijke kennis naar de praktijk, door onderwijs, opleiding en training.
Hierdoor willen we een bijdrage leveren aan de versterking van de methodologische
kwaliteit en methodologische innovatie van het epidemiologisch onderzoek op het
terrein van de openbare gezondheidszorg.

Dit allemaal onder het motto: ‘voorkomen ís niet alleen beter, maar kán ook beter’.
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Dankwoord

Mijnheer de Rector, geachte toehoorders, ik ben hiermee aan het einde van mijn
betoog gekomen. Ik wil graag eindigen met het uitspreken van mijn dank aan diege-
nen die bij de instelling van deze leerstoel betrokken zijn. In de eerste plaats ben ik
het Stichtingsbestuur van de Universiteit van Tilburg, het College van Bestuur en het
Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zeer erkentelijk voor het in mij
gestelde vertrouwen.

Veel dank gaat uit naar de initiatiefnemers van de leerstoel. De ene initiatiefnemer is
Henk Garretsen, die aan het hoofd van TRANZO staat. Henk, met jou samenwerken is
al jarenlang een bijzonder prettige en inspirerende bezigheid geweest, en ik ben blij
dat jij mij de gelegenheid geboden hebt om de draad van die samenwerking hier bij
Tranzo weer op te pakken. De andere initiatiefnemer is Dirk Ruwaard, tot voor kort
directeur Volksgezondheid bij het RIVM. Dirk, jouw enthousiasme over het initiatief
voor deze leerstoel was groot, en met dat enthousiasme wist je ook snel Hans Pont te
overtuigen van de betekenis van deze leerstoel voor het werk binnen het RIVM. Met
jouw bekende grote voortvarendheid heb jij je ingezet voor de totstandkoming ervan.
Mijn dank voor jullie beider inzet.  

Met mijn komst bij TRANZO heb ik er een aantal prettige en deskundige collega’s bij
gekregen. De Academische Werkplaats Openbare Gezondheidszorg is voor mijn
gevoel ook echt een werkplaats. U snapt dat ik me daar als Rotterdammer bijzonder
goed thuis voel, een werkplaats is voor een Rotterdammer min of meer een natuurlij-
ke omgeving. Ik hoop dan ook dat ik nog geruime tijd met Ien van de Goor, Carin Rots
en Leontien Hommels in deze werkplaats mag samenwerken. 

Ook de GGD-Hart voor Brabant en de GGD-West Brabant ben ik zeer erkentelijk. Zij
zagen direct in dat een Academische Werkplaats Openbare Gezondheidszorg van
groot belang is voor de verdere professionalisering van het werk van de GGD. In het
bijzonder wil ik daarvoor Frans Damen, Ina Klingenberg en Marja van Bon bedanken.

Natuurlijk gaat veel waardering uit naar mijn collega’s bij het RIVM, en dan vooral de
mensen van het centrum VTV. Al jaren lang is dat een hechte, gedreven groep men-
sen, en het is een groot plezier en een eer daarmee samen te werken en leiding aan te
geven. Zonder de anderen tekort te willen doen, wil ik één VTV-er in het bijzonder
noemen: Pieter Kramers, oude rot in het vak, en een van de grondleggers van de VTV.
Onze samenwerking stamt al van 25 jaar terug, en ik hoop dat we dat nog even
mogen doorzetten.  

Grote dank gaat naar mijn familie. In de eerste plaats naar Nicolaas van Oers, mijn
overoveroveroverovergrootvader die zich in 1724 in Tilburg vestigde. Volgens de
overlevering begon hij daar een werkplaats, maar dat heb ik niet met zekerheid kun-
nen achterhalen. Ik ben blij dat ik, als achtste generatie, weer terug ben in Tilburg, en
daar in een werkplaats aan de slag kan gaan. 
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Heel veel dank ben ik verschuldigd aan mijn vader en moeder. Helaas kan mijn vader
dit niet meer meemaken, maar wat zou hij trots geweest zijn. Van jullie beiden heb ik
geleerd het leven te nemen zoals het komt, er met een onbevangen blik naar te kij-
ken,  en er wat moois van te maken. Tot slot, de grootste dank gaat natuurlijk uit naar
degene die mij het meest lief is. Jolanda, met jouw samen breng ik die levenswijshe-
den die ik zojuist noemde in de praktijk. Samen met  jou dit leven leven, is voor mij
het mooiste wat er is.

Ik heb gezegd.
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