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Tegen Armoede = Voor gezondheid

- Iets meer dan 1 miljoen mensen leefden in 
een huishouden onder de lage-
inkomensgrens. 

- 398 duizend van hen al ten minste vier jaar.

- 251 duizend minderjarige kinderen leefden 
onder de lage-inkomensgrens.

- 99 duizend van hen al tenminste vier jaar.

Lage-inkomensgrens netto per maand in 2019: 
- een alleenstaande 1 090 euro 
- een paar zonder kinderen 1 530 euro
- Een paar met twee minderjarige 

kinderen 2 080 euro. 
- Een eenoudergezin met twee 

minderjarige kinderen 1660 euro.

- Mannen met een hoog inkomen leefden ruim 
8 jaar langer dan mannen met een laag 
inkomen

- Bij vrouwen was het verschil ruim 6 jaar 

- 62% van de mensen met de hoogste inkomens 
waardeert de eigen gezondheid als zeer goed 
en 6% als matig tot slecht. 

- 38% van de mensen met de laagste inkomens 
waardeert de eigen gezondheid als zeer goed 
en 22% als matig tot slecht.

- Hoogopgeleide mannen en vrouwen leefden 
14 jaar langer in (zeer) goed ervaren 
gezondheid dan laagopgeleiden.

Gezondheid tussen 2014-2017 (Bron: CBS Statline, 
2020)

Armoede in 2019 (Bron: CBS, 2020)



Armoede en 
gezondheid je eigen 
verdienste?

(Sandel, 2020)



- Individu

- Groepen, gemeenschappen, 
organisaties

- Maatschappij

Naar: Van Robaeys & Driessens, 2011

- Individu

- Groepen, gemeenschappen, 
organisaties

- Maatschappij

SchuldOngeval



Van Gezondheid naar ArmoedeVan Armoede naar Gezondheid



Van Armoede naar Gezondheid

- Stress

- 4 P’s

- Arbeidsomstandigheden

- Woonomgeving

- Zorgkosten mijden

- Corona



Van Gezondheid naar Armoede

- Uitsluiting

- Verlies van werk

- Vermindering van inkomen

- Zorgkosten



Hoe weg van armoede en richting gezondheid?

Graag eigen 
voorbeelden in de chat!





SAMEN GEZONDHEIDSVERSCHILLEN VERKLEINEN
HEALTH_

Wat kun je doen?

- Sociaaleconomische positie verbeteren

- Werken aan leefstijl en leefomgeving

- Inclusieve arbeidsmarkt en onderwijs

- Toegankelijke informatie en 
voorzieningen

Naar: Mackenbach & Stronks, 2004; Schrijvers & Storm, 2009



Hoe?

1. Zet in op een brede, domein overstijgende aanpak.

2. Differentieer waar nodig.

3. Benut kansen in verschillende levensfasen.

4. Werk samen met de mensen om wie het gaat.

5. Werk persoonsgericht.

6. Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid.

7. Stuur op al doende leren en experimenteren.



Bewustzijn

Signaleren

Bespreken

De weg wijzen

Samenwerken

In de dagelijkse praktijk 



Leren van goede voorbeelden in het overbruggen van de kloof


