
Armoede: ook een gezondheidsthema 
bespreking in vakgroepen verpleegkundigen 2019



Armoede: 

Waarom accepteren we de grote 
verschillen in (gezonde) 
levensverwachting. 



Armoede: 

Laagopgeleide vrouwen leven gemiddeld 
5,4 jaar korter dan hoogopgeleide 
vrouwen, mannen s 6,5 jaar. Het verschil 
in gezonde levensjaren is bij mannen 
14,2 jaar en bij vrouwen 15,5 jaar (CBS  
2019).



Welke gevolgen heeft armoede op 
ontwikkeling van kinderen:

❑ minder goede hersenontwikkeling door stress;

❑ hogere kans op onveilige hechting, zeker bij opstapeling van risicofactoren als 
eenouder- en tienermoederschap, migrantenafkomst, etc;

❑ hoger risico op kindermishandeling gecombineerd met andere risicofactoren; 

❑ hoger risico op lagere schoolprestaties;

❑ hoger risico op vroegtijdig schoolverlaten;

❑ bij opstapeling van andere risicofactoren meer kans op jeugdcriminaliteit.



❑ Hoger dan landelijk gemiddelde

❑ Gelijk aan landelijk gemiddelde

❑ Lager dan landelijk gemiddelde

% kinderen in Drenthe die opgroeien in 
gezin met laag inkomen



% kinderen die opgroeien in gezin met laag 
inkomen



Gevolgen van langdurige schaarste

Andere denkpatronen – alle focus op korte termijn oplossingen

Beleid:
Straffen helpt niet
Voorlichting - kennis werkt slecht geen ruimte in het hoofd dus ook 
niet voor budgettraining
Werkt wel:
Nudges- steuntje in de rug, voorbeelden hoe het anders kan, 
standaard keuzes aanpassen



Top drie gezondheidsproblemen bij 
armoede



Wat is de top drie van 
gezondheidsproblemen bij armoede?

1. Voeding
2. Beweging
3. Stress

1. Stress
2. Beweging
3. Voeding

Volgens professionals

Volgens de doelgroep



Relatie armoede, stress en gezondheid



Alliantie van Kracht tegen 
intergenerationele armoede

Samenwerking tussen Veenkoloniale 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en 
RUG
Twee lijnen:
- Professionalisering
- Onderzoek



Resultaten onderzoek RUG

* beleid en wetten worden ingericht op basis van beelden. 

* gemeenschapsidentiteit voor regio, stigma niet alleen 
personen, maar de plekken waarin zij leven.  

* proces waardoor mensen en plaatsen in armoede 
belanden: verwachtingen van leden van bepaalde families, 
die direct invloed kunnen hebben op de mogelijkheden 
die er voor hun zijn. 



Armoede erfbaar?

Bron: www.trendbureaudrenthe/armoede

http://www.trendbureaudrenthe/armoede


Deelnemers vanuit: OGGZ, P&O, JGZ, Kenniscentrum

Kijken GGD breed hoe ieder vanuit eigen rol wat kan betekenen 
op thema armoede

Lunchlezing voor collega’s gehouden

Onderzoek opties om ervaringsdeskundige aan arbeids- of 
werkervaringsplek te helpen 

Werkgroepje armoede GGD Drenthe 



Doelen
•De JGZ draagt bij in het bereiken van gezinnen in armoede door 
te signaleren en het onderwerp bespreekbaar te maken.  
•De JGZ ondersteunt gezinnen in armoede door goed te 
adviseren over opvoeden in armoede en toe te leiden naar de 
juiste hulp.
•De JGZ werkt op lokaal, regionaal en landelijk samen om impact 
te creëren op het verbeteren van ontwikkelingskansen van 
jeugdigen in armoede.

Landelijk Actieplan jeugdgezondheidszorg



Hoe doen we dit?

Hoe goed doen we dit?

Wat hebben we hiervoor nodig?

Bereiken door signaleren bespreekbaar 
maken. 



Elders in vragenlijst groep 2 en 7



Elders gebruikte vragen bij signaleren



Hoe doen we dit?

Hoe goed doen we dit?

Wat hebben we hiervoor nodig?

Ondersteunt gezinnen door adviseren over 
opvoeden in armoede en toe leiden naar de juiste 
hulp. 



Welke samenwerking is er nu?

Op welk vlak is hier grootste verbetering te 
halen?

Concrete voorstellen?

werkt lokaal, regionaal en landelijk samen om impact te 
creëren op het verbeteren van ontwikkelingskansen. 


