
17 miljoen Nederlanders maken dit hele

kleine stukje aarde samen gezond

Kansrijke Start als kernopdracht

Koos van der Velden – lid van de Landelijke coalitie Kansrijke Start 



De centrale vraag

Hoe kunnen we Kansrijke Start verduurzamen?

• waar komen we vandaan : rommelig gefragmenteerd passief

• waar staan we : kantelpunt met verbinding medisch-sociaal 

• waar willen we naar toe : community aanpak 



Zijn wij bij de les?

Relevante ervaringen/observaties: 

• Adviseur Moeders van Rotterdam / Kans voor de Veenkoloniën: ‘pleidooi voor integraal denken, organiseren, monitoren en duiden’

• Rapporten: Beter weten : een beter begin / Samen (net)werken in de zorg  : ‘niet alert’ en ‘oprechtheid partijen is een probleem’

• Preconceptiezorg / Nu Niet Zwanger / Depressiepreventie : ‘tegen de stroom in’

• Evaluatie onderzoeksprogramma’s jeugd : ‘helaas geen aandacht voor armoede, huiselijk geweld en uitsluiting’ 

• Promoties rond achterstandswijken / groepen: ‘echt goed inclusief onderzoek nodig maar vergt tijd en heel veel luisteren naar doelgroep’

• Deelname petit comité / landelijke coalitie Kansrijke Start : voor verandering discussies over ‘wat ons beweegt’ nodig

• 275 gemeenten hebben Impuls Kansrijke Start aangevraagd – 75% is vergevorderd met opbouw lokale coalitie (eind 2020): ‘meer tijd nodig’ 



Hoe is het zo gekomen in de wereld vanaf 1980?

• Economische globalisering 

economische groei centraal (‘neoliberal ideology’), leidend tot meer verstedelijking, meer smog, 

slechte werkomstandigheden/toename arbeidsmigranten, meer drugshandel, meer criminaliteit, 

meer corruptie, en ook : meer gezondheid, maar slecht verdeeld

• ‘There’s no such thing as society ’ (Margaret Thatcher 1980) 

welzijn geparkeerd leidend tot individualisering / consumentisme / versnippering zorg

bron: VTV 1993



Uitdagingen post corona 2021

• Sociale ongelijkheid & leefstijl

• Bestrijden uitwassen omgeving & klimaat

• Planetary Health

Hoe gaan professie, gezondheidssysteem 
en overheid hiermee om?



De uitdagingen 2021 in de praktijk



Kansrijke Start = het verhaal dat het verschil kan maken

• Eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor een goede start; de gezondheid voor tijdens en na de zwangerschap blijkt een 

belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. 

• 275 Lokale coalities: het verbeteren van het geluk van kinderen en ouders vraagt om een lokale aanpak, waarbij het 

verbinden van domeinen (medisch – sociaal) centraal staat, om zo vroegtijdig mogelijk kwetsbaarheid te signaleren en 

vandaaruit zorg, steun en/of interventies te organiseren.



Kansrijke Start: een blik in de diepte 

• Mensen in kwetsbare situatie, vaak in isolement in dolende samenleving 

• Participatie is altijd goed voor gezondheid en geluk, en vice versa

• Eropaf : als lokale coalitie 1x per maand op pad de wijk in en aansluiten bij wijkteams

• Integraal, inclusief denken en werken

• Langdurig traject : ‘alles onder de tien jaar is onzin, dan kun je beter in je bed blijven liggen’  bron : Marco Pastors NPRZ 2021

• Investeer in een gezonde gemeenschap, maar doe dat slim

‘The goodness of a society can be judged only by the extent to which fundamental rights 

for the most excluded and marginalized are protected’ Rosa Luxemburg 1918





• Centering health of the community : 

disease prevention first priority

• Multi - specialty family health centre : 

one doctor + one nurse per 80-150 families

• Doctor and nurse live in the district

• Specialists visit the centre

• Monthly health statistics on the family and 

community not on individual patient

• Walking about the assigned district

Cuba : combining a strong community health system with inhuman childbirth

bron: UNICEF 2019



bron: Naar een integrale Aanpak Kansrijke Start Handreiking – Pharos 



Wat maakt een ‘community health’ programma succesvol?

• Begin klein en lokaal, breidt langzaam en decentraal uit

• Betrokkenheid van lokale mensen, vooral zij in de meest kwetsbare situatie,  

in elke fase van het programma

• Zie de planning en monitoren van het programma als een continu leerproces

• Leiderschap dat mensen in de meest kwetsbare situatie als eerste prioriteit ziet

• Erkenning dat een goede gezondheid alleen kan worden bereikt door voor en met mensen in 

de meest kwetsbare situatie de hele situatie, waarin zij leven, te verbeteren 




