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Vraag vooraf:
Oorzaak en/of gevolg: Wie betaalt wat?

• Laaggeletterdheid kost samenleving een miljard 
Onderzoek 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland 
kosten de samenleving extra geld aan uitkeringen en 
zorg. En zelf lopen ze ook ruim 570 miljoen euro aan 
inkomsten mis.Door onze redacteur Christiaan 
PelgrimAmsterdam.

Hersenen van ongeboren kind blijken gevoelig voor 
fijnstof. Ongeboren kinderen die via de moeder zijn 
blootgesteld aan luchtvervuiling door fijnstof hebben
later een verhoogde kans op psychische stoornissen als 
adhd of verslavingsgevoeligheid. Dat fijnstof schadelijk 
kan zijn voor longen en hart was bekend,
Cor Speksnijder



RODE

DRAAD

PRESENTATIE 

1. Focus op niet-zelfredzamen (EPA, LVB, 
laaggeletterden, etc): worden als 
‘problemen in losse onderdelen’ 
rondgepompt > slecht en kostbaar (in GGZ 
25% EPA pt-en = 75% kosten). 

2. Gemeenschappelijk kenmerk: geen 
houdbare leefomgeving. Grote, negatieve 
impact op gezondheid. 

3. Alle partijen zien het, maar zitten vast in 
vigerende systemen. Hoe kan dat 
doorbroken worden?



Agenda:

1. Inspiratie en lessen 
2. “Je ziet het pas als je het door hebt”
3. Verbindend handelingsperspectief: 

het Stabiliteitsmodel
4. De kunst van veranderen



Van
buikpijn naar 
game changers

Van onbehandelbaar 
naar 
behandelperspectief:
zorg én leefomgeving



Eigen lessen

Onvermogen

LVB / VB



GEEN GRIP OP DE

JURIDISCHE

WERKELIJKHEID



Value Based Healthcare en het 
gemiddelde begripsvermogen op 
R’dam Zuid

Afrikaanderplein R’dam Zuid

“Ze doen thuis niet wat ik met ze 
afspreek”
“Ze komen met problemen waar ik als 
arts niets mee kan” 



Opvallende gegevens

patiëntenpopulatie

HA-praktijk CareXl

• SES / achterstandswijk       80%

• Consulten: 30% meer

• Dubbel-consulten: 130% meer

• Dubbel-consulten 0-4 jr:   190% meer



Agenda:
1. Inspiratie en lessen 
2. “Je ziet het pas als je het door hebt”
3. Verbindend handelingsperspectief: 

het Stabiliteitsmodel
4. De kunst van veranderen



Bekend:
• Aanleg bij 

geboorte, genen
• Leefstijl 
• Trauma’s e.d. 

gedurende leven

Wat beïnvloedt negatief psychische gezondheid, 
functioneren en (herstel van) zelfredzaamheid?

Onderschat:
• Verstandelijke vermogens: 40 – 60% cliënten in GGZ 

instellingen, in detentie, in veiligheidshuizen heeft 
(tenminste) LVB.  
• Opleiding
• (Langdurige) werkloosheid, arbeidsongeschiktheid
• Impact van:

Ø Laaggeletterdheid
Ø Schulden, armoede, tijdgebrek
Ø Werkloosheid, er niet bij horen

• Onzekere / onveilige leefomgeving
• Stressoren, max. psychische belasting



• Stress is nodig (evolutie)
• In de huidige samenleving is ons stress-

systeem (vaak) overbelast
• Stressoren verhinderen vaak een goede 

aanpak
• Dat geldt voor gewone, gezonde mensen
• Laat staan voor mensen met een kwetsbare 

psychische gezondheid
• Stress stimuleert andere ziekten

Onderschat: stress



’GIFTIGE STRESS’  
NRC 8 en 9 sept. 2018

Neurowetenschap. Een beetje spanning hoort erbij, maar chronische 
stress kan het brein ernstig ontregelen. Het lukt dan niet meer om de 
stresshormonen naar het rustniveau terug te schroeven.

Zulke giftige stress komt zeker niet alleen door ingrijpende gebeurtenissen, 
zoals een ziekte, een oorlogssituatie, een ongeluk of een sterfgeval, vertelt 
McEwen. „Wat onze gezondheid pas echt aantast zijn de subtiele, 
langdurige invloeden vanuit onze omgeving: armoede of verwaarlozing 
binnen de familie, leven in een vervuilde buurt vol herrie, belastend werk, 
slecht slapen, eenzaamheid, te veel of te ongezond eten, te weinig 
bewegen, roken, drinken.”



• “Ingrediënten: tunnelvisie, lenen, gebrek 
aan speelruimte, belasting van de 
bandbreedte”
• “Belasting van de bandbreedte  … zeer grote 

effecten op cognitief functioneren.” Boeren 
India > min 15 IQ-punten
• “Schaarste schept een denkpatroon dat 

schaarste in stand houdt”
• “Therapieontrouw ….. m.n. onder armen”

Onderschat: De invloed van schaartste op 
psychische gezondheid en functioneren



Het rapport van de WRR beschrijft:

• Kritiek op doorgeslagen begrip 

zelfredzaamheid

• Het beperkte ‘doenvermogen’ van 

mensen 

• “Burgers zijn niet altijd in staat altijd en 

overal verstandige beslissingen te 

nemen en daarnaar te handelen”

• Gaat om grote aantallen!

• Betekenis voor kwetsbare mensen en 

hulpverlening?!

Systemen representeren niet de werkelijkheid.  

De WRR: “Weten is nog geen doen”



Agenda:
1. Inspiratie en lessen 
2. “Je ziet het pas als je het door hebt”
3. Verbindend handelingsperspectief: 

het Stabiliteitsmodel
4. De kunst van veranderen



Nodig: 
omkering 

(1)

Wat vraagt dat van uitvoering? Welk gedrag op 
alle niveaus?

Wat vraagt dat aan beleid en van systemen?

Maar: wat hebben kwetsbare mensen nodig om 
te kunnen leven in een complexe samenleving

Niet: mensen leren zich naar systemen te 
gedragen



Nodig: 
omkering 

(2)

• Overkoepelende / verbindende 
handelingsperspectieven over alle 
partijen heen

• Boven en als kompas voor individuele 
instellingen, corporaties, gemeentelijke 
diensten, politie, etc.

• Gezondheid als onderdeel van het leven 
en de leefomgeving



HET STABILITEITSMODEL 
 

kwetsbare mensen

 

 
huisvesting

 eten en drinken
 hygiene

 dag- en nachtritme
 geld/geen schulden
 

 
sociale contacten

 arbeid/dagbesteding
 'trots'

 

Gemeenten/regio hebben sleutel in handen
 

Meedoen

 

gericht op stabilisatie 
 integraal

 betrokken omgeving
 

Continuïteit van

ondersteuning en hulp 

 

Houdbare leefomgeving

 

Stressorenaanpak

voor

 

Voor 
aanpakken
Incidenten 
en herstel

Voor 
preventie of 
voorkomen 
escalatie 

Geen panacee
80 – 20 – regel

Voor specifieke 
groepen en 
‘Buitencategorie’ 
onderdeel van 
aanpak



Pure winst:
Kwaliteit van leven omhoog

Overall kosten ruim 40% 
omlaag

Wel ‘ongelijke
verdeling’

Kosten / baten langdurig verslaafde daklozen
Voorafgaand aan vs. tijdens beschermd wonen
(NB: pre-decentralisaties)



Agenda:
1. Inspiratie en lessen 
2. “Je ziet het pas als je het door hebt”
3. Verbindend handelingsperspectief: 

het Stabiliteitsmodel
4. De kunst van veranderen



• Veel veranderingen / decentralisaties hebben te weinig positieve impact
• Onze nationale systeemziekte: KOKERKIJKEN
• Veranderingen vanuit systemen reproduceren vnml die oude systemen
• Alle partijen tezamen schieten te kort in ’verander-vermogen’



1. Stress eruit!
2. Een overzienbare en beheersbare leefomgeving

3. Geen losse hulpstukken, maar echt geïntegreerde hulp
4. Een overheid en hulpverlening die wat minder 

ontwikkelde mensen ook  kunnen begrijpen 

Wat is nodig voor (houdbare) effecten 
van hulpverlening bij niet-zelfredzamen

(EPA etc)?



De winst zit in:

ONDERKENNEN

ONDERSCHEIDEN

OVERSCHRIJDEN

UITDAGINGEN op 3 niveaus:

1. Bestuur / beleid
Ø Breder kijken, juist niet versmallen > coalities
Ø Gezondheid en klachten contextueel beoordelen
Ø Keuze interventies ook in die context (vgl. 

Stabiliteitsmodel)    
2. Beroepsverenigingen: 

Ø Langszij krijgen!!
Ø Richtlijnen, opleidingen, visitaties, etc. 
Ø Zorg en zakelijkheid: ‘schering en inslag’

3. Uitvoeringspraktijk:
Ø Vereenvoudigen!!!!!!!! 
Ø Ontwerp vanuit (het niveau van) die werkers 

(wijkteams)
Ø Meer tijd voor exploreren, experimenteren, 

leren, implementeren



EN NU / MORGEN?

1. Wachten op verbeteringen uit de 
systeemwereld? Zinloos!

2. Wel: ruimte maken, blokkades wegnemen, 
inzichten delen met sociaal domein,      
financieel -, huisvesting, etc

3. Incrementele aanpak: Gideonsbende per 
gemeente / regio: locale overheid, 
verzekeraars, zorginstellingen, e.a.

4. Simulaties
5. 10 experimenten, implementeren en 

leren!! VB-en: 
- CZ / Den Haag (schulden en zorg)
- Regio Utrecht (onbegrepen gedrag)



Bijlagen



Bevolking Afrikaanderwijk en haar beperkingen

Problemen met Administratie/financiën: 
meer dan 50% Psychiatrische problematiek: meer dan 2,8%

Onderzoek in opdracht van Rotterdam naar 
laaggeletterheid in 2016: 44% van de 
respondenten in Afrikaanderwijk geeft 
aan moeite te hebben met lezen en/of 
schrijven. Het hoogst in Rotterdam

Laaggeletterheid: 44%

Laagste sociaal economische status met Bloemhof, hoogst
percentage onder sociaal minimum

Verwachte ontwikkeling zorgvraag Depressies
komende jaren in Afrikaanderwijk het hoogst 

BRONNEN:
• Cinop/ Universiteit Maastricht-

onderzoek in 2016
• COS wijkscan april 2015
• Woonzorgwijzer 2016



Samenhang demografische kenmerken en psychische aandoeningen (in 
afgelopen 12 maanden)

Bron: NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten, Trimbos-instituut Utrecht, 2010
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De pyramide van Kriens (R’dam)


