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Visie 
gezondheidsbevordering 
vanuit de Huizen van het Kind

Iederéén de kans geven op een gezond leven, en dat een leven lang: daar willen we aan 
werken vanuit het Vlaams Instituut Gezond Leven en EXPOO, in samenwerking met 
Sensoa, VAD, Gezonde Mond. Huizen van het Kind spelen hier een belangrijke rol in. 
Want: de aandacht voor gezondheidsbevordering voor iedereen loopt als rode draad 
doorheen hun opdrachten én drijfveren. 

de aandacht voor gezondheidsbevordering 

Huizen van het Kind hebben de taak om te werken aan de gezondheid en het welbevin-
den van kinderen, jongeren, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken. 

Hun aanbod is opgebouwd rond elk van deze 3 thema’s:

• Preventieve gezondheidszorg:        
zowel om gezondheidsproblemen te voorkomen als om de gezondheid en het  
welbevinden te versterken.

• Opvoedingsondersteuning:         
waarbij de Huizen op een laagdrempelige manier opvoedingsverantwoordelijken 
ondersteunen. 

• Ontmoeting en sociale cohesie:        
ze spelen een rol voor gezinnen en vergemakkelijken de sociale mix door activiteiten 
te organiseren die sociale cohesie versterken en door sociale netwerken te onder-
steunen.

1. Dit geven zij vorm vanuit een samenwerkingsverband met verschillende  
partners die expertise rond gezondheid en welzijn hebben.

2. Voor gezinnen is gezondheid een belangrijk levensdomein, ze willen nl. 
allemaal het beste voor hun kind. Vooral ouders in de perinatale periode zijn 
hierdoor erg gevoelig aan gezondheidsboodschappen. 

3. In hun Jong en Gezond vraagt Kind en Gezin aandacht voor het werken aan 
de gezondheid vanaf het prille begin. De gezondheidswinst die je dan kan 
boeken is groter omdat:

 - de gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap en in de eerste 
levensjaren zo bepalend is voor de gezondheid van de baby (in de buik);

 - kinderen al op jonge leeftijd leren zorgen voor hun gezondheid;

 - ouders van jonge kinderen gemakkelijk aangesproken worden door gezond-
heidsboodschappen in het belang van hun kind.

https://www.kindengezin.be/img/eindrapport-jong-en-gezond.pdf
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de aandacht voor iederéén

1. De kansen op een (fysiek en mentaal) gezond leven zijn niet gelijk verdeeld 
in onze samenleving. De gezondheid en het welbevinden nemen af bij mensen 
met een lagere sociaaleconomische status voor verschillende thema’s (bij-
voorbeeld tabak, voeding …). Dit toonde de TAHIB-studie van 2010 al aan met 
cijfers voor België. 

2. De gezondheidsenquête van 2019 doet vermoeden dat deze cijfers niet zijn 
verbeterd. Integendeel. De onderzoekers stellen dat de effecten van de soci-
aaleconomische status op de gezondheid tweezijdig zijn:

 - Mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie zijn vaker ziek.

 - De ziekte heeft ook een grotere impact op de kwaliteit van hun leven.

3. Zoals Marmot al stelde in zijn rapport ‘Fair Society, Healthy Lives’ (2010) is dit 
onrechtvaardig: de plaats waar je wieg staat, bepaalt je kansen op een gezond 
leven. 

Om te werken aan de gezondheidsongelijkheid hebben Huizen van het Kind proporti-
oneel universalisme als leidend principe. Een Huis is een universele voorziening waar 
iedereen terechtkan. Wat ze daarbinnen doen, varieert in intensiteit en schaal in functie 
van de noden. Zo zetten ze hun middelen in vanuit een sociaal rechtvaardigheidsprinci-
pe: ze zullen meer investeren waar de nood hoger is en minder investeren voor wie het 
minder nodig is.

Het is een hele uitdaging dit waar te maken vanuit het samenwerkingsverband van de 
Huizen van het Kind. We gingen binnen het traject ‘Elk Kind Gezond’ in 5 piloot-Huizen 
aan de slag, en dit rond de thema’s alcohol en drugs, mondzorg, gezinsplanning, gezond 
zwanger zijn en mentaal welbevinden bij toekomstige en prille ouders. 

http://www.belspo.be/belspo/fedra/TA/TA15samenv_nl.pdf
https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_HS_NL_2018.pdf
http://expoo.be/wat-is-proportioneel-universalisme
http://expoo.be/wat-is-proportioneel-universalisme
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hoe maak je als huis proportioneel universalisme concreet, 
toegepast op een concreet gezondheidsthema?

Je Huis bepaalt een preventief gezondheidsthema voor je gezondheidsbeleid: al-
cohol, drugs, tabak, voeding, beweging, mentaal welbevinden, seksuele gezondheid, 
verantwoord ouderschap, binnenmilieu, publieke ruimte, gokken, gamen, psychoactieve 
medicatie, kankerscreening … Het kan ook interessant zijn om in te zetten op meerdere 
gezondheidsthema’s tegelijk. Ze staan niet los van elkaar.

Je Huis wil tot een gezondheidsbeleid komen dat iederéén zijn gezondheid versterkt 
en dat extra aandacht heeft voor risicogroepen én maatschappelijk kwetsbare groepen. 
Dat betekent niet dat je altijd extra of andere dingen moet doen voor deze laatste twee 
groepen. Het betekent wél dat je je continu moet afvragen of deze groepen evenveel 
voordeel halen uit de acties die je plant. En als dat niet zo is: dat je moet kijken hoe je 
die acties wél toegankelijk kan maken voor hen. Zoek altijd naar gelijkenissen tussen 
subgroepen zodat je kan inzetten op deze gedeelde kenmerken om te werken aan hun 
gezondheid.

voorbeeld

Er is geen reden om aan te nemen dat zwangere vrouwen in een maatschappelijk 
kwetsbare positie een apart aanbod nodig hebben om zich voor te bereiden op de 
bevalling. Wel merken we dat zij veel minder gebruik maken van de perinatale lessen 
in het ziekenhuis. Op welke manier kan je een interventie opzetten waarbij je hen tóch 
bereikt zonder aparte lessen te moeten organiseren? Zij delen immers de zorg voor 
een gezonde baby met andere zwangere vrouwen. 

succesfactoren hierbij

Vertrek vanuit een positieve én holistische invulling van gezondheid. Iederéén wil zich 
goed in zijn vel voelen, maar wat dit betekent en hoe je dat bereikt, is voor iedereen 
anders. Bovendien hangt gezondheid samen met heel wat levensdomeinen.

voorbeeld

Een gezin dat leeft in een slechte huisvesting ondervindt niet alleen de nadelen van 
een slecht binnenmilieu maar heeft door de stress die dit veroorzaakt misschien ook 
minder energie om bezig te zijn met gezonde voeding.  



De keuze om preventief te werken aan gezondheid, wanneer er dus nog geen gezond-
heidsprobleem is, is een normatieve keuze. Wie zegt dat de keuze voor een kind bewust 
moet zijn? Wie zegt dat je al tijdens de zwangerschap met gezonde voeding moet bezig 
zijn? … Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie zijn verplicht om op korte ter-
mijn te denken en hebben dus andere prioriteiten. Daarom is het belangrijk te vertrek-
ken van wat mensen zélf belangrijk vinden en hen geen verwachtingen op te leggen. 

De einddoelgroep laten participeren in het proces is dan ook een cruciale succesfactor 
in het proportioneel universeel werken aan preventieve gezondheid. Wat jij denkt dat zij 
belangrijk vinden, hoeft niet overeen te komen met wat zij zelf belangrijk vinden. 

Het werken aan preventieve gezondheid kan heel culpabiliserend overkomen. Voorbeel-
den: “Je mag niet roken”, “Als je ziek wordt, is het je eigen schuld”, “Je had gezonder 
moeten leven” ... Er zijn heel wat factoren in de omgeving van je doelgroep die hen kun-
nen aanzetten tot ongezond gedrag of kunnen bijdragen tot het gezondheidsprobleem. 
Gezondheidsongelijkheid mag niet gereduceerd worden tot een individueel probleem. 
Er zijn altijd contextfactoren die het ongezonde gedrag beïnvloeden. 

Het is belangrijk om een beeld te krijgen van de manier waarop dat gebeurt én om 
hier dan ook via verschillende strategieën aan te werken:

• Via sensibilisering:          
zo versterk je individuen en zorg je ervoor dat ze de juiste info krijgen.

• Via omgevingsinterventies:         
zo wordt het gemakkelijker om het gezonde gedrag te stellen. 

• Via regels en afspraken:         
zo zijn er ook structurele, blijvende maatregelen vanuit het beleid. 

• Via zorg en begeleiding:         
zo kan ook wie nood heeft aan meer zorg geholpen worden voordat het erger wordt. 

Een planmatige aanpak waarbij je werkt aan een gezondheidsbeleid met aandacht 
voor iederéén is de beste manier om er zeker van te zijn dat je de gezondheid van 
iederéén versterkt. Het helpt je bij het werken aan een afgestemd actieplan dat ook op 
lange termijn impact heeft, en dit op een onderbouwde manier en met de betrokken-
heid van je einddoelgroep.

Om dit om te zetten in de praktijk, ontwikkelden we ondersteuningsmaterialen voor de 
Huizen van het Kind. Die materialen zijn allemaal verwerkt in het 7-stappenplan om tot 
een gezondheidsbeleid te komen. Per stap vind je heel wat algemene én themaspecifie-
ke tools die je helpen om de stappen te realiseren om zo tot een haalbaar gezondheids-
beleid voor iederéén in jouw gemeente, buurt, Huis te komen.


