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1 Inleiding: public health  

De titel van mijn leeropdracht is ‘Public Health’. En als je het daar zo 
over hebt, roept het verschillende soorten reacties op. Dat varieert van 
‘interessant’ en ‘nuttig’, via ‘mm, beetje vaag’, tot enige afkeer.  Hoewel 
ik houd van mijn vakgebied, begrijp ik dat ook. Want de public health 
lijkt wel wat op een dokter die zich bemoeit met uw gezondheid, zonder 
dat u daar zelf om vraagt. 

Meestal merkt u het niet, soms is het prettig en soms kan het vervelend 
zijn. Denkt u maar aan het rookverbod in de horeca. Dat is een typisch 
voorbeeld van een public health maatregel. Die wordt door veel mensen 
gezien als opdringerige regelgeving en betutteling. 

Vandaag wil ik u graag laten zien waar die verschillende opvattingen 
vandaan komen. Vooral wil ik u laten zien dat de public health een 
prachtig vak is en dat het er is om ons allemaal gezond oud te laten 
worden.

Hebben wij het over public health dan hebben wij het over onze maat-
schappij. Over de ziekte en gezondheid van de mensen in onze maat-
schappij (figuren 1 en 2).

Meneer de Rector Magnificus,
Leden van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht,
Leden van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht,
Collega’s, vrienden, familie,
Zeer gewaardeerde toehoorders
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Figuur 2. Onze omgeving: wonen, werken, leren en spelen.  
Bron: www.nationalebeeldbank.nl en eigen materiaal

Al deze dingen zijn van invloed op onze gezondheid. Maar, merkt u dat 
aan uw gezondheid zoals u hier nu zit? Nee, waarschijnlijk niet:

-  maar als ik u vertel dat rond 1900 ruim 5% van de kinderen vroeg in 
het leven stierf aan darminfecties, dan zegt u “Ja natuurlijk in die tijd 
waren water en voeding nog niet zo hygiënisch”

-  en als ik u vertel dat er bij Eskimo’s lange tijd bijna geen hart- en 
vaatziekten voorkwamen, dan zegt u “Ja in die omgeving leefden ze 
natuurlijk heel anders”

-  en als u leest dat ernstig overgewicht nu óók in China een groot 
 probleem aan het worden is dan zegt u “Ja de omstandigheden zijn 
daar ook snel veranderd”.

Dit is onze maatschappij:
wij zijn oud of jong ...
wij zijn rijk of arm ...
wij zijn veelkleurig ...
de een is ziek, de ander is gezond. 

Figuur 1. Onze maatschappij, met vele soorten mensen.  
Bron: www.nationalebeeldbank.nl

hier wonen wij ... 
hier werken wij ...
hier leren wij ...
hier spelen wij ...
en zó wordt ons land bestuurd.  
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Figuur 3. Illustratie©: Daniël Roozendaal http://thegarlicmyth.com/

Dus eigenlijk vinden we het wel logisch dat de omgeving van invloed is 
op onze gezondheid. Dat gaat verder dan onze directe omgeving, het 
gaat om de hele maatschappelijke context, de economie, de politiek en 
sociale structuren. Dat zagen we bijvoorbeeld na de politieke omwente-
ling in Rusland. Die zorgde voor een samenspel van maatschappelijke 
veranderingen, waardoor de levensverwachting ineens een plotselinge 
duik nam. (1) 

Geoffrey Rose, een belangrijke grondlegger van gedachten in de public 
health, zei al: “ziekte komt tot uitdrukking in een individu, maar de 
oorzaken liggen in de maatschappij.” (2) En toch: wanneer we denken 
aan manieren om de volksgezondheid te verbeteren, dan denken we 
eerst aan het genezen van patiënten en aan het voorkómen dat mensen 
ziek worden; de focus op het individu, net als in de geneeskunde. 
Bij public health zoomen we uit en richten we onze blik op de gezond-
heid van de bevolking als geheel (figuur 3). Die bevolking is onze 
 patiënt. 
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nog wel eens laten voelen dat ook hun werk voor ons niet alleen com-
fortabel, maar vooral ook hygiënisch en gezond is. Kortom: U ziet en 
ervaart de activiteiten in de public health waarschijnlijk vaker dan uw 
dokter.

Hoe gaat het eigenlijk met onze volksgezondheid?
Dat wordt elke vier jaar beschreven in de Volksgezondheid Toekomst 
Verkenning, kortweg de VTV, een rapport van het RIVM waarin alle 
kennis in Nederland wordt gebundeld. Het Ministerie van VWS 
gebruikt dat rapport om het volksgezondheidsbeleid te bepalen. 

In de nieuwste VTV van dit jaar werd geconcludeerd “Het gaat goed 
met de gezondheid van Nederland” en “onze levensverwachting is 
sinds 2003 opnieuw twee jaar gestegen”. (3) Mannen worden nu gemid-
deld ruim 78 jaar en vrouwen ruim 82 jaar. De verwachting is dat we in 
2050 nog zes jaar langer zullen leven. 

“Lang zal die leven in de gloria!” Dat zingen wij als er iemand jarig is. 
Maar hoe ziet gloria er dan uit? Is die gloria een jarenlang verblijf in het 
verpleegtehuis of is die gloria een fietstochtje door de Betuwe of mis-
schien wel een lang weekendje op het Lowlands festival? 

Bij het heffen van het glas zeggen wij “op je gezondheid”. En dan blijkt 
waar het echt om gaat: nog vele jaren, maar wel in goede gezondheid. 
Gelukkig concludeert de VTV ook dat deze twee extra jaren groten-
deels worden doorgebracht in gezondheid. Proost!

Dat suggereert misschien dat de public health nu overbodig is en u nu 
al aan de borrel kunt beginnen, maar die goede gezondheid blijft niet 

Nu heeft u mij al verschillende keren horen zeggen “public health”. 
Velen van u hebben me gevraagd “Kan dat ook in het Nederlands?”  
Ja hoor: dan noemen we het publieke gezondheid. En dat maakt ook 
niet direct duidelijk wat het nu echt is. Volksgezondheid is het in ieder 
geval niet. 

Volksgezondheid beschrijft hoe het staat met de gezondheid van de 
bevolking, bijvoorbeeld: welke ziekten het meest vóórkomen; welke 
bevolkingsgroepen het grootste risico op ziekte hebben; hoe dat 
 verandert in de tijd. Public health omvat meer: het gaat om alles wat we 
dóen in de samenleving om die volksgezondheid te verbeteren. En dat 
is heel veel. We hebben geen idee wie er zich behalve de dokters, 
 dagelijks bekommeren om onze gezondheid. Dat zijn ministeries, 
gemeenten, GGD-en, instituten zoals het RIVM, stichtingen, fondsen 
enz. Alles bij elkaar een enorme hoeveelheid instanties:

.. die ons beschermen tegen infectieziekten, 

.. die voor ons zorgen door veilige voeding, 

.. voor veilig verkeer, 

.. gezonde arbeid, 

.. gezond milieu, en inderdaad, 

.. ook die rookvrije omgeving.

Sommige public health activiteiten zijn in de loop van de tijd gewoon 
bij ons dagelijks leven gaan horen. We beseffen niet eens meer dat zij 
een eeuw geleden hebben gezorgd voor een enorme verbetering van de 
volksgezondheid door betere hygiëne, goede huisvesting, schoon 
drinkwater en aparte riolering. Af en toe willen de vuilophalers ons 
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vanzelf zo goed. Denken we even aan het nieuwe regeerakkoord, dan 
zien we direct dat er werk aan de winkel blijft: het verbod op roken in 
de kleine café’s wordt teruggedraaid en de maximum snelheid op auto-
wegen wordt verhoogd. Dit heeft nadelige consequenties voor de volks-
gezondheid.

Ook door andere snelle veranderingen in de maatschappij moet de 
public health steeds blijven inspelen op nieuwe gezondheidsrisico’s.(4) 
Denkt u maar aan recente berichten over resistentie tegen antibiotica, 
aan de infectieziekten in verband met het houden van dieren, of aan de 
nieuwe trend bij de jongeren om waterpijp te roken in plaats van siga-
retten. En zo is er nog veel te noemen. 

Tegenwoordig moeten we zelfs denken aan het risico van het gebrek 
aan risico’s: te veilige speelplaatsen waardoor kinderen uitdaging elders 
zoeken, meer ongevalsletsel doordat kinderen niet meer weten hoe ze 
moeten vallen enzovoorts. De grote gezondheidsproblemen van deze 
tijd die ook de VTV benadrukt zijn: 
-  de veel te grote verschillen in gezondheid tussen hoog en laag-

opgeleiden
- de ongezonde leefstijl van veel Nederlanders
- en de toename van het aantal chronisch zieken. 

Neem onze kinderen: de kindersterfte is sinds het begin van de vorige 
eeuw enorm afgenomen, maar daarvoor in de plaats zien we nu steeds 
meer kinderen met een chronische aandoening. Chronische aan-
doeningen waar die kinderen hun leven lang beperkingen van onder-
vinden. 

Is er een rol voor de public health bij het oplossen van dit soort vraag-
stukken? Waarom laten we gewoon niet iedereen zelf verantwoordelijk-
heid nemen voor zijn eigen gezondheid, met hooguit wat extra indivi-
duele aandacht voor de mensen met de meeste kans om ziek te worden? 
Zo eenvoudig is het helaas niet. En dat heeft te maken met het grote 
verschil tussen de gezondheid gezien vanuit onszelf als  individu, en 
vanuit de bevolking als geheel.

Daar wil ik u het komende kwartier graag wat meer over vertellen.
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worden als we zelf ongezond leven. Maar, vanuit de gezondheid van de 
bevolking weten we zeker dat een deel ziek wordt als veel mensen onge-
zond leven. 

Een getalsmatig voorbeeld (figuur 5): de kans om ooit longkanker te 
 krijgen is voor een niet-roker klein: 0,7 %.(5) Voor de roker is die kans 
twintigmaal zo groot: 14 %. Deze roker heeft dus nog altijd 86 % kans 
om geen longkanker te krijgen. En daar denkt hij bij voorkeur aan!
 

Figuur 5. De levenslange kans op longkanker in een niet-roker en een roker. 
Illustratie©: Daniël Roozendaal http://thegarlicmyth.com/

In Nederland zijn ongeveer 3,5 miljoen rokers. Die hebben als individu 
dus 14% kans om ooit longkanker te krijgen. Maar, je krijgt geen 14% 
longkanker. Je krijgt het of je krijgt het niet. Dat betekent dat 14% van 

2 Gezondheid van het individu en van de bevolking 

2.1 Preventieparadox
Dit is Gerrit-Jan Berend Eijkenaar, mijn opa (figuur 4). Mijn opa hield 
van het goede leven; wat hij het goede leven vond. Hij rookte graag, hij 
hield van een glaasje en van lekker eten: vet, zoet en met een korstje. 
Mijn opa was een genieter en dat was hem aan te zien. Hij heeft 98 keer 
zijn verjaardag gevierd, waarvan 95 keer in zeer goede gezondheid. 

Figuur 4. Gerrit-Jan Berend Eijkenaar

We kennen allemaal mensen zoals mijn opa. Mensen die niet zo’n 
gezonde leefstijl hebben en die toch heel gezond zijn en heel oud 
 worden. Desondanks weten we allemaal dat roken slecht is voor je 
gezondheid, dat je gezond moet eten en ….. ik hoef het u allemaal niet 
te vertellen. 

Dit klinkt tegenstrijdig maar het klopt als een bus. De tegenstrijdigheid 
zit hem in het verschil tussen de blik op je eigen gezondheid als indivi-
du en de blik die je hebt vanuit de bevolking als geheel (figuur 3): als 
individu denken we het liefst dat we een kleine kans hebben om ziek te 
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Die spanning tussen het belang van preventie voor een individu en 
voor de bevolking als geheel, noemde Geoffrey Rose de “preventiepara-
dox”.(6)  Deze paradox houdt het ook spannend voor de public health 
professionals.

2.2 Selectieve preventie
Wanneer het niet genoeg helpt om tegen iedereen te zeggen dat je zelf 
moet zorgen dat je gezond leeft, dan zoeken we naar betere oplossin-
gen. Dan komen we al snel op het idee om de preventie vooral te 
 richten op mensen die dat het meest nodig hebben: degenen met het 
grootste gezondheidsrisico, bijvoorbeeld mensen met een risico op 
hart- en vaatziekten.

Die mensen, denken we dan, hebben meer baat bij preventie en zijn 
waarschijnlijk ook gemotiveerder. We noemen dit persoonsgerichte of 
geïndiceerde preventie (7). Maar, iedereen heeft een zeker risico op hart- 
en vaatziekten, de één meer en de ander minder. De kunst is nu om die 
mensen eruit te pikken die ook echt ziek zullen worden, want ze lopen 
nog gewoon gezond rond.  

Waarom dat zo belangrijk is zal ik u laten zien. De getallen komen uit 
een onderzoek in een steekproef van de gezonde bevolking dat we op 
het RIVM hebben gedaan: het MORGEN-EPIC-onderzoek. Bijna 10% 
van de volwassen mannen had een combinatie van roken, overgewicht, 
bloeddruk en cholesterolgehalte waardoor zij een hoog risico hadden 
om binnen 10 jaar te overlijden aan HVZ: (8) zij hadden ongeveer 6% 
kans. Als dit 100 mannen zijn, zullen er daarvan 6 overlijden (figuur 7). 
In de andere 90 % van de mannen neemt dat risico geleidelijk af. Maar 

deze 3,5 miljoen rokers uiteindelijk longkanker krijgt, dat zijn er 
500.000 (figuur 6).

Figuur 6. Illustratie©: Daniël Roozendaal http://thegarlicmyth.com/

En daar gaat het om: de gezondheidsrisico’s die voorkomen bij véél 
mensen, tellen op tot een groot percentage zieken in de bevolking, ook 
als het voor individuen kleine risico’s zijn of lijken.

Dat is het grote belang van de kleine risico’s. 

Dat heeft een aantal gevolgen voor de public health en één daarvan is 
dat het niet zo goed werkt als je tegen mensen zegt dat ze gezond moe-
ten leven wanneer ze daar geen zin in hebben. Iedereen kent wel 
iemand zoals mijn opa en denkt ‘het zal voor mij wel loslopen’. 

Vorige maand kwam ik nog een mooi voorbeeld tegen in de krant. 
Daar stond: “De angst voor obesitas (ernstig overgewicht) is ongegrond. 
Er zijn genoeg gezonde dikke mensen - en ongezonde dunne mensen- 
om dat duidelijk te maken”. Inderdaad, gelukkig zijn er genoeg dikke 
mensen die gezond zijn. Maar ook hier is het weer een kwestie van kan-
sen: de kans dat dikke mensen gezond zijn en blijven is gewoon minder 
groot dan de kans dat dunnere mensen gezond zijn en blijven. 
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met dat hoge risico; en het aantal mensen dat we missen, die negen! 
Bovendien lukt het in de praktijk niet om al die zes sterfgevallen in de 
hoog-risicogroep te voorkomen, zelfs niet met de meest effectieve 
maatregelen en behandelingen.

Dus, met die persoonsgerichte preventie van hoogrisico-individuen 
alleen, zijn we er nog niet. Er moet nog meer gebeuren. 

2.3 Universele preventie
En dan kom ik toch weer bij de omgeving. Uiteindelijk werkt het het 
beste wanneer we de gezondheidsrisico’s in onze maatschappij vermin-
deren. Dat zijn bijvoorbeeld de oorzaken waardoor betrekkelijk veel 
mensen in onze samenleving roken, een hoge bloeddruk hebben, of een 
hoog cholesterolgehalte of overgewicht. Die vorm van preventie gericht 
op de hele bevolking of een groot deel van de bevolking, noemen wij 
universele respectievelijk selectieve preventie. (7)

Als we de onderliggende oorzaken kunnen wegnemen, schuif je het 
risico voor iedereen een klein beetje in de gunstige richting op, en 
krijgt iedereen een klein beetje minder kans om ziek te worden. Door 
diezelfde kracht van het aantal, leidt dat tot een grote vermindering van 
het aantal mensen dat ziek wordt. Het effect daarvan is al snel veel 
 groter dan het effect van de persoonsgerichte preventie bij mensen met 
een hoog-risico. 

Een Engels onderzoek liet dat mooi zien. (9)  Met de persoonsgerichte 
preventie waarbij mensen met een hoog-risico op de meest effectieve 
manier zouden worden behandeld (dat is met statines, bètablokkers, 

gemiddeld hadden die 900 mannen 1% kans op hart- en vaatziekten, en 
dat levert nog altijd negen sterfgevallen op in die groep.  
Die negen sterfgevallen pikken we er dus niet uit wanneer we de 
 preventieve maatregelen alleen op die 100 mannen richten met het 
hoogste risico.

Figuur 7. 10-jaarskans op overlijden aan hart- en vaatziekten in hoog- en laag-
risicogroepen en aantal overledenen in een bevolking van 1000 personen op basis 
van (8). Illustratie: Daniël Roozendaal http://thegarlicmyth.com/

Dit is niet toevallig alleen in dit voorbeeld zo. Dit gebeurt altijd wan-
neer we niet goed genoeg kunnen voorspellen wie er precies ziek zal 
worden en wie niet. Geredeneerd vanuit het individu, zijn we blij 
 wanneer we die zes sterfgevallen kunnen voorkomen. Geredeneerd 
vanuit de bevolking, willen we dat altijd afwegen tegen het aantal men-
sen dat we dan ten onrechte opsporen en behandelen, die andere 94 
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soms leiden tot een medische behandeling die helemaal niet nodig was. 
Die nadelen willen we altijd afwegen tegen de voordelen voor de terecht 
opgespoorde individuen.

Dat soort afwegingen is ook belangrijk in de jeugdgezondheidszorg.  
In de jeugdgezondheidszorg zijn grote successen behaald door vroege 
opsporing van ziekten en afwijkingen, bijvoorbeeld ernstige stof-
wisselingsziekten, heupafwijkingen en ontwikkelingsstoornissen.(10)

Tegenwoordig wordt de jeugdgezondheidszorg met allerlei nieuwe 
gezondheidsproblemen geconfronteerd zoals overgewicht, gedrags-
problemen, psychosociale problemen, maar ook verwaarlozing, 
 misbruik, mishandeling en vaak juist combinaties daarvan. Geen won-
der dat er verwacht wordt dat de jeugdgezondheidszorg ook die kinde-
ren tijdig op zal sporen. Dat is nogal een verwachting! Want we weten 
nog zo weinig over de kenmerken waarmee we dat goed zouden kun-
nen voorspellen. 

In de praktijk gaat het om een combinatie van zoveel factoren, dat er 
nog veel kinderen door deskundige artsen moeten worden gezien, om 
een goed oordeel te vellen. De geregistreerde gegevens van de kinderen 
zijn dan ook vaak niet genoeg. Hoe beter we in staat zijn om precies de 
goede gegevens te registreren en die in goede combinaties te gebruiken 
om de risicokinderen er uit te pikken, hoe meer capaciteit er overblijft 
voor deskundigen om daar ook echt iets aan te doen. 

Daarom wil ik graag met de jeugdgezondheidszorg van de GGD-en en 
mijn collega’s in de public health samenwerken om methoden te ont-

ACE remmers en aspirine), kon 11% van de nieuwe gevallen van hart- 
en vaatziekten in 10 jaar tijd voorkomen worden. Met universele pre-
ventie door een kleine verlaging van het gemiddelde cholesterolgehalte 
en bloeddruk in die hele populatie van maar 5%, kon 25% van de nieu-
we gevallen van hart- en vaatziekten voorkomen worden. Dan ging het 
om een verlaging van maar 0,3 mmol/l cholesterol en een bloeddruk 
van 7 mm Hg. 

Een heel kleine verlaging van risicofactoren kan dan een groot effect 
hebben op de ziekte en sterfte.

2.4  Wat betekent dit voor de aanpak in de public health en voor  
mijn onderzoek?

Allereerst voor de persoonsgerichte preventie bij mensen met een hoog 
risico: de mensen van wie bekend is dat zij een hoog risico hebben om 
een ziekte te ontwikkelen, hebben natuurlijk gewoon recht op een 
 optimale preventie of behandeling.

De vraag is vooral wanneer en hoe we actief mensen in de gezonde 
bevolking moeten opsporen met een hoog risico. In het voorbeeld 
zagen we dat je zelfs met gegevens over cholesterolgehalte, bloeddruk 
overgewicht en roken nog maar 6 % van de hart- vaatziekten sterfte in 
de ‘gezonde’ mensen met hoog risico kunt voorspellen. U kunt zich 
voorstellen dat dit voor andere kenmerken, die nog veel minder een 
voorstadium van ziekte zijn, nog onnauwkeuriger is. Voor ieder terecht 
opgespoorde persoon, zul je dan veel aankomende zieken gaan missen 
en zul je nog veel meer mensen ten onrechte een etiket opplakken met 
‘hoog-risico’. Dat kan stigmatiserend zijn of ongerustheid geven, en 
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Welke jonge vrouw vertelt nog officieel dat ze zwanger is? Ze weigert 
toch gewoon haar wijntje bij een borrel met veel collega’s of vrienden. 
En als dat rookverbod in de horeca gewoon gehandhaafd zou blijven, 
dan zal een horeca-eigenaar zich over 50 jaar afvragen hoe het mogelijk 
is dat er vroeger ooit gerookt mocht worden in zijn zaak. Zo’n dikke 
rookwolk kost je toch klandizie want het stinkt; het kost extra schilder-
werk en een hogere brandverzekering. 

Wanneer die normen en openbare meningen veranderen, veranderen 
ook vanzelf de keuzes die we maken bij onze leefstijl en voor de inrich-
ting van de omgeving. Dan is het geen “must” meer, maar dan wordt 
het een “trend” om gezonde keuzes te maken. Wanneer we kans zien 
om op die manier een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving te 
 creëren, speciaal ook voor de minder kansrijken in onze maatschappij, 
dan zullen we ook de gezondheidsverschillen tussen hoog en laag 
 opgeleiden zien slinken. De politieke keuzes van onze nieuwe regering 
zullen ook daarop van grote invloed zijn!

Hoe zo’n gezonde omgeving er nu uit moet zien en wanneer mensen 
die ook aantrekkelijker vinden, dat is een van de grote vraagstukken op 
dit moment. Het is een uitdaging voor allerlei sectoren in de samen-
leving; een uitdaging voor de industrie bij de productontwikkeling, 
voor de stedelijke planners bij de inrichting van woonwijken en voor 
café-eigenaren om van hun rookvrije omgeving een selling point te 
maken.

wikkelen, verbeteren en evalueren, voor de vroege opsporing van kin-
deren die gezondheidsproblemen zullen ontwikkelen. Vooral de evalu-
atie daarvan vind ik buitengewoon belangrijk om goede afwegingen te 
kunnen maken en te vermijden dat we veel te veel kinderen een hoog-
risico-etiket opplakken voor uiteenlopende aandoeningen, terwijl we 
nog steeds veel kinderen blijven missen. 

Populatiebenadering
En dan die universele preventie; die aanpak die gericht is op het wegne-
men van de ‘oorzaken’, namelijk de onderliggende factoren in de maat-
schappij die ervoor zorgen dat de nieuwe gezondheidsrisico’s zo wijd-
verbreid raken in de bevolking. Om dat te doen zijn veranderingen 
nodig in de maatschappij, in de omgeving. 

“De omgeving veranderen” is gemakkelijk gezegd. Maar is het ook zo 
gemakkelijk gedaan? Nee, maar dat was bij die vroegere hygiënische 
maatregelen in de vorige eeuw ook niet zo. In 1913 schreef professor 
Saltet in het leerboek ‘Gezondheidsleer’ dat die voorstellen op veel 
weerstand stuitten. En dat kwam, zo schreef hij, door “volksovertuiging-
en” en “door de verspreiding van populaire literatuur”. (11) Ook zonder 
internet! 

Het is uiteindelijk toén mogelijk gebleken en ook nu is er veel meer 
mogelijk dan we denken. Voor een deel is dat een kwestie van langzame 
veranderingen van de sociale norm, van wat we gewoon vinden.  
Dat gebeurt onder onze ogen:

Wie zet er nog sigaretten op tafel met verjaardagen?
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3  Public health en het grote belang van de kleintjes  
in de maatschappij

In het laatste onderdeel van mijn verhaal wil ik het hebben over de 
gezondheid van kinderen. We hebben de afgelopen eeuw een grote 
 verschuiving gezien in de gezondheid van kinderen. Een verschuiving 
van een grote sterfte aan infectieziekten, naar een toename van 
 chronische aandoeningen. Aandoeningen waarmee kinderen leven, 
maar wel hun hele leven lang.

Tegenwoordig vinden we het heel vanzelfsprekend dat onze kinderen 
gezond zijn. Dat was een eeuw geleden nog heel anders. Toen overleed 
nog een van de zes kinderen aan acute ziekten; infectieziekten zoals 
tuberculose, longontsteking, diarree, mazelen, kinkhoest enzovoort.  
In grote delen van de wereld zijn dit nog steeds belangrijke doodsoor-
zaken. Bij ons niet meer. Dat komt door de snelle ontwikkeling van 
kennis en economie. Want daardoor konden die belangrijke public 
health maatregelen worden genomen, zoals het schone drinkwater,  
de goede huisvesting, de goede voeding, de vaccinaties én ons unieke 
systeem van de jeugdgezondheidszorg. 

Tegenstrijdig genoeg zien we nu een toename van chronische aan-
doeningen bij kinderen juist door die ontwikkeling van economie en 
kennis. En dan doel ik op:
-  de maatschappelijke ontwikkelingen die onze leefstijl zo sterk veran-

derd hebben; en 
-  de betere medische behandelingen waardoor meer kinderen kunnen 

(blijven) leven, maar soms wel met levenslange beperkingen.

Onderzoek:
En het is een uitdaging voor onderzoekers om na te gaan welke aspec-
ten in onze leefomgeving nu echt belangrijk zijn voor de gezondheid. 
En vooral ook, om te onderzoeken of de omgevingsmaatregelen inder-
daad het gunstige effect hebben gehad dat we voor ogen hadden. Daar 
wil ik mij graag mee bezig houden in samenwerking met mijn collega’s 
in de public health. 
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Op allebei die onderwerpen wil ik ingaan.

3.1 Chronische aandoeningen door maatschappelijke veranderingen
We zagen de laatste tientallen jaren dat astma, allergie, eczeem,  obesitas 
(ernstig overgewicht) en psychische aandoeningen, steeds meer voor-
komen bij kinderen. Die aandoeningen zijn vaak niet levensbedreigend, 
maar wel levenslang lastig en beperkend. Natuurlijk komen die aan-
doeningen niet ineens opzetten doordat onze kinderen gevoeliger zijn 
geworden. Nee, dit komt door maatschappelijke veranderingen, 
 veranderingen in onze leefomgeving. 

Misschien denkt u nu: komt het eigenlijk niet gewoon doordat we ons 
er meer van bewust zijn, en doordat mensen eerder naar de dokter 
gaan? Is het allemaal niet een beetje overdreven? Nee, het is niet over-
dreven. Inderdaad worden deze aandoeningen tegenwoordig vaker ont-
dekt. Maar het staat buiten kijf dat een groot deel van de toename er 
ook echt is. (12) Om dat te zien voor ernstig overgewicht, hoeven we 
alleen maar om ons heen te kijken. Dan zien we ook wel dat het met de 
westerse leefomgeving te maken heeft. Maar ook voor astma, allergie, 
eczeem en psychische problematiek, lijkt die westerse omgeving 
belangrijk te zijn. (13) Dat wil ik graag illustreren voor de toename van 
astma bij kinderen. Met dat onderwerp heb ik me bezig gehouden tij-
dens mijn werk op het RIVM. Een jaar of twintig geleden viel het op 
dat astma en allergie vaker voorkwamen bij kinderen in West 
Duitsland dan in Oost-Duitsland. (14)  In Oost-Duitsland was het toen 
nog communistisch en sober. De suggestie was dat astma wel eens te 
maken zou kunnen hebben met die westerse leefstijl. Een Duits onder-
zoek in het begin van de jaren negentig vergeleek het percentage 

 kinderen met astma en allergie in Oost-Duitsland voor en na de val van 
de muur. En wat bleek: de kinderen die na de val van de muur geboren 
werden toen men in Oost-Duitsland allerlei westerse leefgewoonten 
overnam, hadden ineens veel vaker astma en allergie. Net zoveel als in 
West-Duitsland.(15) En dat gold niet voor de kinderen die tijdens de val 
van de muur al wel geboren waren, maar nog heel klein waren.
We zagen ook dat er een grote variatie was in astma en astmasympto-
men bij kinderen over de wereld. (16) Die kwamen meer voor in wel-
varende landen. Maar, zo’n 10 jaar later bleek dat astma in die landen 
stabiel gebleven was of licht was gaan dalen, en dat er een stijging had 
plaatsgevonden in landen waar de welvaart toen juist aan het ontwik-
kelen was. (17) Dit zijn alleen nog maar aanwijzingen dat welvaart 
 mogelijk een rol speelt. 

Om er achter te komen waar dat nu precies door komt, is meer speci-
fiek onderzoek nodig. Dan moet je een vergelijking maken tussen kin-
deren die wel astma krijgen en kinderen die gezond blijven en kijken 
wat verschillen zijn in leefstijl en leefomgeving. Op het RIVM heb ik de 
gelegenheid gekregen om zo’n onderzoek mee te helpen opzetten en uit-
voeren. Het onderzoek heette Preventie en Incidentie van Astma en 
Mijtallergie, kortweg het PIAMA onderzoek.(18) En ik kon dat doen in 
een geweldige samenwerking met … de ‘PIAMA-partners’ (1), collega’s 
van het RIVM zelf en van de universiteiten en  kinderziekenhuizen in 
Groningen, Rotterdam, Utrecht en SANQUIN, de bloedtransfusie-
dienst. 

1  Alet Wijga, RIVM, Bilthoven; Bert Brunekreef, Ulrike Gehring, Ada Vos, Marieke 
Oldenwening, Marjan Tewis, Rob van Strien, IRAS, Universiteit Utrecht; Johan de Jongste, 
Herman Neijens†, Sophia Kinderziekenhuis, ErasmusMC Rotterdam; Rob Aalberse, Sanquin, 
Amsterdam; Marjan Kerkhof, Jorrit Gerritsen, Dirkje Postma, Gerard Koppelman, UMC 
Groningen, Universiteit Groningen; Lieke Sanders, Maarten Hoekstra, Wilhelmina 
Kinderziekenhuis, UMC Utrecht.
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Zo’n 14 jaar geleden zijn we met meer dan 4000 vrouwen begonnen in 
het PIAMA-onderzoek in het zuidwesten, het midden en het noorden 
van ons land. Toen waren deze vrouwen drie maanden zwanger. Vanaf 
het begin van de zwangerschap hebben ze ons ieder jaar informatie 
gegeven over de gezondheid van hun kind, en over hun leefstijl, leef-
omgeving met vragenlijsten en medische onderzoeken. 

Al die informatie over leefstijl en leefomgeving hadden we dus al, toen 
die nieuwe hypothese over de rol van westerse leefstijl nog maar net op 
kwam. Daarom heeft het PIAMA-onderzoek veel bij kunnen dragen 
aan nieuwe inzichten over het ontstaan van astma, namelijk dat astma 
niet alleen een kwestie is van aanleg en allergie, maar dat ook andere 
factoren een rol spelen zoals de voedingsgewoonten, omstandigheden 
rondom de geboorte (keizersnede) en ook het overgewicht van de 
 moeder vóór de zwangerschap.(19-21)

De PIAMA-kinderen zijn nu zo’n 13 jaar oud en we hopen ze binnen-
kort opnieuw te onderzoeken. Dan kunnen we ook bekijken wat het 
effect is van die leefomgeving en de leefstijl al vroeg in het leven; niet 
alleen op astma, maar ook op de ontwikkeling van andere chronische 
aandoeningen en zelfs op de vroege stadia van diabetes en hart- en 
vaatziekten. Want dat zijn ziekten die vaak pas op volwassen leeftijd tot 
uiting komen maar al heel vroeg in het leven worden aangelegd. 

Onderzoek:
Als je gezonde kinderen vanaf hun geboorte volgt en al deze informatie 
verzamelt, kun je onderzoeken waarom het ene kind wel ziek wordt en 
het andere kind niet. Maar, vanuit een public health perspectief wil ik 
nog meer weten. Namelijk: waarom krijgen er in de ene omgeving meer 
kinderen zo’n aandoening dan ergens anders. Dat zijn klassieke epide-
miologische vraagstellingen. Die kunnen ons aanwijzingen geven over 
de onderliggende maatschappelijke oorzaken. 

Daar kom je alleen niet achter als alle kinderen in het onderzoek in een 
vergelijkbare omgeving leven. Daarom moeten we samenwerken met 
andere onderzoeken buiten de omgeving van de PIAMA-kinderen. In 
Europa maakt de PIAMA-studie al deel uit van netwerken van onder-
zoeken bij kinderen. Van al die individuele kinderen hebben we 
 gegevens over hun gezondheid, leefstijl en leefomgeving, maar ook over 
kenmerken van de regio en het land waarin zij wonen. Door al die 
gegevens te combineren in één statistische analyse, kunnen we er achter 
komen welk deel van de aandoeningen zoals astma, nu veroorzaakt 
worden door verschillen tussen de kinderen of door verschillen in hun 
omgeving. 

Maar óók binnen Nederland wil ik me sterk maken voor de vorming 
van een netwerk van de bestaande onderzoeken bij kinderen; het hele 
alfabet, van de ABCD-studie, via de P van PIAMA en Generation R, 
wie weet, naar een nieuw ‘onderzoek Z’. Die onderzoeken zijn wel alle-
maal net voor andere vraagstellingen opgezet, maar er zitten veel ver-
gelijkbare gegevens in over leefstijl, leefomgeving en gezondheid. 
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Als we met al die onderzoeken samenwerken en de gegevens eens op 
een hoop gooien, dan kunnen deze mooie onderzoeken een enorme 
meerwaarde hebben. Daarmee kunnen we het volksgezondheidbeleid 
veel zinvolle informatie geven over de ontwikkeling van de gezondheid 
van kinderen in Nederland; dán kunnen we grote stukken gaan leggen 
van de puzzel over de bijdrage van de omgeving aan de toename van 
chronische aandoeningen bij kinderen.

3.2 Verbeteringen in de medische behandeling 
Tot nu toe heb ik het vooral gehad over de invloed van leefstijl en leef-
omgeving op de gezondheid van de algemene bevolking, de volks-
gezondheid. Maar ook de gezondheidszorg zelf is een van de 
om gevingsfactoren die een grote invloed op de volksgezondheid heeft. 
Verbeteringen in de gezondheidszorg hebben de levens verwachting 
flink verlengd. Dat is natuurlijk ook de bedoeling.

Maar helaas wordt ook de keerzijde van betere medische mogelijkhe-
den steeds meer zichtbaar. Het leven van kinderen kan vaker gered 
worden, maar een deel van de kinderen houdt of krijgt daarna een 
chronische aandoening waardoor zij levenslang worden beperkt.(22)  
Dan moeten we denken aan: heel ernstige, zeldzame aandoeningen 
zoals aangeboren hartafwijkingen, jeugdreuma, taaislijmziekte. Die 
ziekten kunnen steeds beter behandeld worden, maar ze kunnen lang 
niet altijd genezen. Die kinderen blijven nu leven, maar dan wel inclu-
sief de ziekte en behandeling. 
Ook als de kinderen wel genezen van die ziekten zoals kanker, zijn ze 
daarvoor vaak zo agressief behandeld dat er op latere leeftijd nieuwe 
risico’s op ziekten ontstaan. 

Er wordt in het medisch onderzoek natuurlijk voortdurend gezocht 
naar nog betere behandelingen zonder bijwerkingen. Dat is ook van 
groot belang uit het gezichtspunt van de public health. De afzonderlijke 
aandoeningen zijn dan wel zeldzaam, maar alles bij elkaar heeft toch 
ongeveer een procent van de kinderen zo’n zeldzame aandoening, waar 
ze vaak last van blijven houden. 

Dat geldt ook voor te vroeg geboren kinderen. Die kunnen we steeds 
beter en op jongere leeftijd in leven houden. Maar die kinderen hebben 
meer kans op groei- en ontwikkelingsstoornissen, of op chronische 
longaandoeningen later in hun leven door de beademing of extra zuur-
stof die zij als baby kregen. Door de betere medische kennis wordt de 
grens van de levensvatbaarheid steeds jonger. Maar dit heeft toch niet 
altijd prettige gevolgen voor de gezondheid van kinderen zelf en dat 
kunnen we op termijn ook gaan zien in de volksgezondheid. 

En dan is er nog de vlucht die vruchtbaarheidsbehandelingen hebben 
genomen. Dan hebben we het eigenlijk over de gezondheid van kinde-
ren die zonder medische behandeling niet eens geboren waren. Op dit 
moment wordt al 1 op de 40 kinderen via IVF verwekt. Dat zijn 5.000 
kinderen per jaar. Het geluk dat daarmee aan vele ouders op de wereld 
werd gegund was de reden voor de Nobelprijs die deze week werd 
 toegekend aan Robert Edwards.

Maar ook hier zien wij een keerzijde: er zijn aanwijzingen dat deze kin-
deren verwekt via IVF, meer kans hebben op chronische aandoeningen 
dan kinderen die op natuurlijke manier verwekt zijn.(23) Hoe groot dat 
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probleem is, weten we nog niet, en we weten ook nog niet waar het aan 
ligt: aan de behandeling zelf of aan de gezondheid van de ouders. 

En zo kunnen we ons ook afvragen hoe het zal gaan met de kinderen 
die geboren zullen worden uit de ingevroren eicellen van uitstelouders. 
Het zijn knappe ontdekkingen die onze keuzevrijheid enorm ver groten, 
maar of dat effecten gaat hebben op de gezondheid van de  kinderen en 
welke, is op dit moment nog onduidelijk. 

Onderzoek 
Voor al deze aspecten bij elkaar, gaat dit om een belangrijk deel van de 
kinderen en we mogen daarom verwachten dat de effecten van betere 
medische behandelingen zichtbaar zullen worden in de toekomstige 
volksgezondheid. Het bestuderen en kwantificeren van die effecten is 
een nieuwe onderzoekslijn die ik graag wil ontwikkelen in samenwer-
king met mijn collega’s van het UMC Utrecht en daarbuiten. Gelukkig 
waait er een gunstige wind voor deze plannen. Want de gezondheid 
van  kinderen is nu één van de zes speerpunten in het wetenschappelijk 
onderzoek en patiëntenzorg van het UMC Utrecht: Child Health.  
De public health is daarin een van de twee pijlers. 

Ik ben er trots op dat mijn nieuwe werkgever daarmee een krachtig sig-
naal afgeeft dat men opkomt voor de gezondheid van kinderen. Ik kijk 
er naar uit om dit samen met mijn collega’s van het UMC Utrecht, in 
het bijzonder van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en de divisie 
Vrouw en Baby, tot een succes te maken.

4 Onderwijs

En dan het onderwijs in de public health: dat is een van de zeer inspire-
rende nieuwe onderdelen van mijn nieuwe functie. Ik geniet ervan om 
de geneeskundestudenten met hun focus op het individu, geïnteres-
seerd te zien raken in de bredere context van de patiënten. Ik zie het als 
een uitdaging om samen met mijn collega’s, meer afgestudeerde artsen 
te laten kiezen voor de specialisatie Arts en Maatschappij. Zij zijn hard 
nodig. 

Verder streef ik ernaar dat de public health epidemiologie een speciali-
satie wordt binnen het Epidemiologie Masters programma dat vanuit 
het Julius Centrum wordt gecoördineerd. Het komende jaar zal ik een 
onderwijsblok gaan invullen. En dat zal nog niet genoeg zijn om alle 
interessante aspecten van de public health epidemiologie te belichten. 

Dames en heren, ik ben aan het einde van mijn betoog gekomen.
Ik heb u laten zien op welke onderwerpen ik mijn onderzoek wil gaan 
richten. Velen van u herkennen daarin vooral de epidemiologische 
invalshoek. De epidemiologie heeft niet voor niets aan de wieg gestaan 
van vele public health inzichten en maatregelen. 

In het afgelopen jaar heb ik tot mijn grote vreugde gemerkt hoeveel 
mogelijkheden er liggen in de omgeving van het UMC Utrecht, binnen 
Nederland en internationaal, voor samenwerking vanuit dat vakgebied:
-  met collega’s van divisies van het UMC Utrecht in onderzoek naar de 

public health aspecten van het medisch handelen bij kinderen; 
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-  met de klinische epidemiologie en de huisartsengeneeskunde binnen 
het Julius Centrum in de lopende populatiestudies en het predictie-
onderzoek 

-  met het onderzoek binnen de disciplinegroep Public Health op het 
terrein van zorginnovatie, medische ethiek, medische geschiedenis en 
de gezondheidseconomie 

-  maar ook binnen de Universiteit Utrecht, bijvoorbeeld met de faculteit 
Diergeneeskunde op het terrein van de veterinaire public health,

-  met de GGD-en in de regio: de GGD Midden Nederland bij het 
onderzoek naar methoden voor opsporing van hoog-risicokinderen 
en de GG en GD van de stad Utrecht bij het onderzoek naar de 
invloed van de omgeving van grote steden op de leefstijl en gezond-
heid 

-  en last, maar bepaald niet least: met mijn vorige werkgever, het 
RIVM, het centrum voor Preventie en Zorg Onderzoek en het cen-
trum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen en met mijn collega’s 
op andere universiteiten over de invloed van maatschappelijke ont-
wikkelingen op het ontstaan en beloop van ziekten vroeg en later in 
het leven.

Kortom, epidemiologie, public health en een brede samenwerking met 
interne en externe partners: ik heb de baan van mijn dromen.

5 Dankwoord

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en de Raad van 
Bestuur van het UMC Utrecht dank ik voor het instellen van deze leer-
stoel Public Health, naast de leerstoel van de hooggeleerde Guus 
Schrijvers. 

Ik ben gezegend met opleiders die mij de liefde voor en de kneepjes van 
het vak hebben bijgebracht. 

Om te beginnen, de brede sociaalgeneeskundige blik van de hoog-
geleerden Klaas Biersteker en Reinier Zielhuis; hij bleef altijd professor 
Zielhuis voor mij. Zij maken dit beiden helaas niet meer mee, maar ik 
ben blij dat Nel Dekema en Gerhard Zielhuis hier vandaag aanwezig 
zijn.

Hans de Goeij, het is jouw schuld dat ik ooit epidemiologie heb gekozen 
als vak. Statistiek en gezondheid, dat is interessant, zei je toen. Het 
duurde geen twee colleges van de hooggeleerde Ferd Sturmans en 
Sandra Bausch en ik was voor eeuwig verkocht. Mijn dank aan jullie is 
groot.

Mijn eerste werkgever, het NIPG/TNO heeft mij destijds de kans gege-
ven om mijn Mastersgraad in epidemiologie te halen aan de Harvard 
School of Public Health en daar heb ik nog iedere dag plezier van. De 
toenmalige directie van het NIPG met Kees Ekkers en Wim van Duyne 
ben ik daarvoor nog altijd buitengewoon dankbaar. 
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Toch was het me nog steeds niet genoeg. Ik wilde graag promoveren op 
een onderwerp in de arbeidsepidemiologie dat mijn hart had, maar dat 
eigenlijk nergens goed paste. De hooggeleerden Pieter Jan Coenraads 
en Jan Vandenbroucke hebben mij daarin geweldig gesteund. Door hun 
bijsturing en focus werd dat boekje geen complete soloreis. 

De overstap naar het centrum Epidemiologie van de hooggeleerde 
Daan Kromhout op het RIVM bracht mij naar de algemene public 
health en de grote populatiestudies. Zonder de brede inzichten van 
Daan en eigenlijk alles wat ik op het RIVM heb geleerd, inclusief het 
management, zou ik me hier op het UMC Utrecht niet zo goed op mijn 
plek voelen.

Collega’s van het RIVM en de PIAMA-collega’s, met name Alet Wijga, 
ik dank jullie voor de samenwerking en de fijne werkomgeving. Met 
ieder van jullie is het weer anders om samen te werken. Meestal liep het 
van een leien dakje en dat is heerlijk. Soms waren er tegenstellingen. 
Maar ook daarvan heb ik ontzettend veel geleerd! 

De hooggeleerden Arno Hoes, Yolanda van der Graaf en Rick Grobbee, 
het managementteam toen ik hier begon: ik dank jullie voor het ver-
trouwen en de ruimte die jullie mij hebben gegeven bij de invulling van 
deze leerstoel. Alle collega’s van het Julius Centrum, dankzij jullie 
enthousiaste ontvangst voel ik me bij jullie als een vis in het water.

Nick en Maxi en jullie kinderen Noraly en Daniël. Al die jaren van 
onze vriendschap hebben ontzettend veel betekend voor mijzelf en de 

manier waarop ik in mijn werk sta. Daniël, jou als jonge kunstenaar wil 
ik bijzonder bedanken voor de illustraties in deze presentatie.             

Mijn moeder en mijn drie zussen, Mieke, Margot en Carolien, al die 
kleine Smitjes maken een groot geheel. Allemaal op jullie eigen manier 
hadden jullie een belangrijke bijdrage aan deze oratie. Hartstikke 
bedankt. Mijn vader zou zo trots op ons geweest zijn vandaag. 

Bert, jij hebt dit allemaal al vaker meegemaakt. Jouw nuchterheid en 
onverslaanbare relativeringsvermogen hebben mij geleerd dat je bergen 
het beste beklimt door niet naar boven te kijken. Joren en Thomas, jul-
lie zijn allang geen kleintjes meer, en koekjes bakken is er niet meer bij. 
Maar Joren, gelukkig ben jij inmiddels gevorderd in het maken van 
heerlijke vijfgangen dinertjes. En Thomas, als je daarbij mijn lievelings-
nummers van Jimmy Hendrix op de gitaar loopt te knallen ben ik hele-
maal tevreden. 

Dames en heren, ik dank u allen voor uw aanwezigheid. Het is tijd om 
weer gezond in beweging te komen. Gaat u niet in de rij staan, maar 
neem vast een drankje in de zaal en loopt u daar vooral wat heen en 
weer. 

Ik hoop dat u na vandaag bij het zien van de krant of het journaal nog 
vaak zult denken: goh ja, dat is weer zo’n public health activiteit. Dat 
kunnen we inderdaad niet in ons eentje af. Die public health is toch van 
groot belang voor de gezondheid van ons allemaal! 

Ik heb gezegd.
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