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Mensen met problematische 
schulden hebben vaker 
gezondheidsproblemen

Mensen met een lager 
inkomen hebben vaker 
gezondheidsproblemen

Mensen met een lager 
inkomen hebben vaker 

problematische schulden



Cijfers schuldenproblematiek
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Cijfers gezondheidsverschillen
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Mensen met een lagere
opleiding leven ruim 10
jaar korter dan degenen 
met een hogere opleiding
Bron: CBS Statline



Samenhang

Mensen met flinke financiële problemen
– Roken meer naarmate de schuldenlast toeneemt (Ruger e.a. 

2013)
– Vaker overgewicht en obesitas (Munster e.a. 2009)
– Vaker depressies (Bridges & Disney 2010)
– Eten minder gezond (fruit/groente) (Rijnsoever e.a. 2012)
– Vaker lage rugpijn (Ochsmann e.a. 2009)
– Mijden vaker zorgverleners en medicijnen

Mensen met chronische ziekten
– Dubbel zo vaak problematische schulden (Balmer 2006)5

Geldzorgen lijken in de eerste plaats vooral 

onze leefstijl  e
n psychisch welbevinden te 

beïnvloeden en daarvan afgeleid onze 

fysieke gezondheid 

(bron: Turunen e.a. 2014)



Duiding van de samenhang 

Mensen met flinke financiële problemen rapporteren vaker serieuze 
gezondheidsproblemen
Onderzoekers houden zich nog bezig met de oorzakelijkheid

Veronderstelling duale oorzakelijkheid

1. Mentale proces van geldstress
Emoties van onmacht, schaamte en mislukking ondermijnen psychische gezondheid 
en dragen bij aan schadelijke gedrag (meer roken, drinken, drugs en ongezond eten)

2. Financiële beperkingen
Onvoldoende middelen voor gezond eten, sport, gezondheidszorg (medicijnen,    
behandeling etc) 6



Financiële beperkingen

– 3 tot 5 procent van de huishoudens mijdt zorg vanwege de 
kosten 
Als financiële problemen de oorzaak zijn betekent dit ruim 15% van deze groep

– Meest uitgesteld of gemeden
Huisartsbezoek, specialist in ziekenhuis en medicijnen op recept
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Mentale proces van geldstress
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Limbisch 
Systeem
Hoofdkwartier van onze 
emoties en de meldkamer 
voor signalen

Prefrontale
Cortex
Executieve functies
Doelgericht handelen

Hypothalamus

Verwerking signalen
Scan veilig of niet veilig

Soort commandocentrum 
In actie brengen stress
respons

Remt aanmaak
stresshormonen

Spiraal van 
aanhoudende stress

Bron: prof Scherder



Prefrontale cortex
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Denkfuncties
- Plannen
- Organiseren
- Tijdmanagement
- Werkgeheugen
- Metacognitie

Regulatiefuncties
- Verleidingen weerstaan
- Emoties beheersen
- In actie komen
- Aandacht vasthouden
- Flexibel zijn
- Doorzettingsvermogen

Executieve functies zijn nodig 
voor doelgericht gedrag



Impact van stress

10

Geen stress: 
prefrontale cortex heeft de leiding

Stress:
Amygdala neemt de aansturing over

Bron: Arnsten, A.F.T. (2009) 
Stress signalling pathways
that impair prefrontal cortex 
structure and function. 
National Review Neuroscience
10(6): 410-422



Harm over de impact van stress
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Cognitieve impact
Doorwerking aanhoudende stress

– Gedreven door korte termijn belangen en directe beloningen 
– Minder goed in staat om problemen te analyseren, opties te verkennen en 

prioriteiten te stellen 
– Minder ontvankelijk voor advies en hulp (wantrouwender)
– Minder goed in staat om positieve intenties om te zetten in actie
– Meer moeite om zaken goed te organiseren en overzicht te houden
– Minder goed in leren en in zaken onthouden
– Ongenuanceerder (iemand is voor of tegen je/ voorstel is goed of slecht)
– Minder gevoelig voor feitelijke informatie
– Vooral aandacht voor eigen belang
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Betekenis
De aanpak van financiële problemen en gezondheidsproblemen vraagt 
een integrale aanpak

– Steunende interactie
Methodische gespreksvoering gericht op lange termijn

– Voorzien in psycho-educatie
Toelichten hoe (geld)stress ons vermogen om doelen te bereiken 
ondermijnt

– Ingrijpen op keuzearchitectuur
Creëer omgeving die uitnodigt tot het gewenste gedrag

– Financiële escalatie voorkomen en schaarste opheffen
Sociale incasso door overheid en markt
Corrigeren beslagvrije voet, toeslagen etc
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Aanmoedigende omgeving
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Gezonde keuze daalde 
van 59% naar 38%
Bron: De Vet 2018



Prioriteiten WRR

– Extra aandacht voor degenen met de grootste 
gezondheidsachterstand (zoals mensen met een lager 
inkomen)

– Inzetten op terugdringen oorzaken die een groot deel van de 
ziektelast in NL veroorzaken: roken, overgewicht/ongezond 
eet- en beweegpatroon en problematisch alcoholgebruik

– Psychische gezondheid verkennen als nieuwe en urgente 
prioriteit

– Nadruk leggen op het begin van de 
levensloop (zwangerschap tot 18 jaar)
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www.socialforce.nl
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Contact en informatie

Nadja Jungmann

Nadja.jungmann@socialforce.nl

06 29 22 99 77



Nadja Jungmann

– Adviseur en trainer Social Force
– Lector Schulden & Incasso Hogeschool Utrecht
– Bestuurslid stichting MESIS/METAS
– Lid raad van advies NVVK
– Ontwikkelaar MESIB
– Lid erkenningscommissie Movisie maatschappelijke 

ondersteuning, participatie en veiligheid
– Lid commissie Pianoo (ondersteuning 

aanbestedingsprocedures)
– Lid landelijk bestuur Quiet 500
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