Wie is die ‘iederéén’
waar we ons naar willen richten?
Wie een proportioneel universeel beleid of dito actie wil opzetten, richt zich naar
iederéén en sluit daarbij niemand uit. Dat betekent niet dat jullie zich altijd naar alle
burgers moeten richten. En het is ook niet nodig om voor iedereen dezelfde ‘investering’ te maken (in tijd/ aandacht/ geld). Net omdat je Huis zijn middelen sociaal rechtvaardig wil inzetten, zal er meer aandacht uitgaan naar zij die kwetsbaarder zijn.

wie is ‘iederéén’ dan? en wie is extra kwetsbaar?
Dat hangt af van de doelstelling van je gekozen gezondheidsthema:
• Je stelt duidelijk welk gezond gedrag je beoogt. Dat is je doelstelling.
• Je onderzoekt wie mogelijk dat gezonde gedrag niet stelt. M.a.w.: je onderzoekt wie
een risico loopt op het stellen van het ongezonde gedrag. Dat is je volledige doelgroep.
• Die doelgroep is nog heel divers en dat maakt het niet gemakkelijk om acties of interventies te plannen die iederéén bereiken. Bepaal daarom wie extra risico’s heeft op
het stellen van het ongezonde gedrag binnen je brede doelgroep:
- In welke subgroepen van je doelgroep komt dit ongezonde gedrag meer voor?
- Welke subgroepen ondervinden meer negatieve impact van het ongezonde gedrag
en/of de negatieve gezondheidseffecten die daaruit volgen?
• Kijk ook of er maatschappelijk kwetsbare groepen deel uitmaken van je (sub)doelgroep(en). Mensen in maatschappelijk kwetsbare situatie zijn “zij die lager op de
sociale ladder staan, die minder vaak in de voordelen delen die maatschappelijke
instellingen (zoals school, werk, sociale zekerheid…) kunnen opleveren, integendeel.
Ze ondervinden vaker controlerende, uitsluitende functies van deze instellingen.”
(Vettenburg, 1989)
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Zoals onderzoek veelvuldig aantoont, zijn maatschappelijk kwetsbare groepen vaak ook
extra vatbaar voor allerlei gezondheidsproblemen. Bovendien is de impact hiervan op
hun levenskwaliteit dikwijls groter en moeilijker te doorbreken (Gezondheidsenquête
2018). Ook is het wegwerken van gezondheidsproblemen bij deze doelgroep moeilijker:
zij worden vaker blootgesteld aan gezondheidsrisico’s én ervaren allerlei drempels om
het gezonde gedrag te stellen.

Hieronder wordt de doelgroep van jouw beleid/actie visueel weergegeven:

volledige populatie

alle burgers voor wie je Huis
openstaat.

doelgroep

je volledige doelgroep die
het ongezonde gedrag kan
stellen.

waarnaar jullie zich richten

populatie met
verhoogd risico

de maatschappelijk
kwetsbare groep

iedereen die een extra risico
heeft op het stellen van het
ongezonde gedrag.

de mensen die door hun
positie in onze samenleving
extra gezondheidsrisico’s
hebben én daar meer
negatieve gevolgen van
ondervinden.
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enkele voorbeelden
uit de pilootprojecten in de huizen van het kind
De doelstelling van het Huis van het Kind Temse was: ‘alle ‘zwangere vrouwen in
Temse voelen zich gezond.
• De volledige doelgroep hierbij was: alle zwangere vrouwen of vrouwen met een
kinderwens in Temse.
• De ‘risicogroep’ was: alle vrouwen met een risicozwangerschap, vrouwen die pas
laat in hun zwangerschap medische opvolging kregen én vrouwen die gedurende
hun zwangerschap vaker ongezond gedrag stelden.
• Er ging extra aandacht naar maatschappelijk kwetsbare zwangere vrouwen omdat
we vaststelden dat zij systematisch moeilijker en/of later bereikt werden voor de
nodige opvolging, vaker blootgesteld zijn aan een ongezonde omgeving en minder
vaak gezond gedrag stelden.
De doelstelling van het Huis van het Kind in Kortrijk was: ‘een goede mondhygiëne
voor kinderen tussen 0-3 jaar’.
• De volledige doelgroep was: alle kinderen van 0 t.e.m. 3 jaar met hun ouders die
wonen in Kortrijk.
• De ‘risicogroep’ was: alle kindjes die minder hun tanden poetsen, niet jaarlijks naar
de tandarts gaan en ongezonde voeding eten.
• Er ging extra aandacht naar kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen
omdat zij meer drempels ervaren in het stellen van het gezonde gedrag en de
gevolgen van een ongezond gebit op latere leeftijd meer impact kan hebben op hun
leven.
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Stel jezelf zeker de volgende vragen om te bepalen op welke manier je proportioneel
universalisme kan toepassen in de interventies die je plant:
• Waarin gelijken alle subgroepen op elkaar?
• Zijn de verschillen tussen de subgroepen groter dan de verschillen binnen de
groepen?
• Kan ik iets doen waardoor al deze doelgroepen ondersteund worden in het stellen
van het gezonde/gewenste gedrag?
• Halen alle subgroepen evenveel voordeel uit de interventie? Wat is daarvoor nodig?
• Op welke manier hebben specifieke interventies voor extra kwetsbare groepen ook
voordelen voor minder kwetsbare groepen uit de volledige doelgroep?

equality

equity

Misschien moeten we ons niet afvragen wie die mannekes zijn, maar wel wat dat muurtje is en hoe we elk
manneke erover krijgen? (Uitwisselingsdag Huizen van het Kind, 17/10/2019)

